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 هير اضك تراع اضإا

 ءادشمإلا

 راهمر تهت ةبيغلا ةقيققلا نه دياب دلقم قلا
 ... راتقعلا اذه جدهأ .. غيراتلا



 ٨ هيراضح ت ا اضإ

 ريدقتوركش

 هللا لضف الول بيشقلا بوثلا اذهو ةيهبلا ةلحلا هذمم رونلا ىلإ جرفي نا باتكلا اذه ناك ام
 ةملكلاو . ةديفملا ةمولعملاو } داشرإلاو حصنلا يل تماق يتلا ةيفخلا يدايألا كلت مث . ىلاعت

 ةملكلاب ولو ةدعاسملا دي مقو باتكلا اذه يف مهاس نم لك ىلإف . ةرزاؤماو عيجشتلاو . ةبيطلا

 سيه خيشلاو زامب ريكب ميهاربإ /د ليزجلا ركشلاب صخاو { نانتمالاو ركشلا صلاخب مئَقنا ةبيطلا

 8 نيمثلا مهتقوب يلع اولخبي مل نيذلا ، يبهولا كرابم نب دلاخ ذاتسألاو يودعلا دشار نب

 نع هللا مهازجف \ فورحلا ىلع طاقنلا اوعضوف 0 اذه يباتك ةعجارمل اءزج مهتقو نم يل اوصصخف

 ... ممقانسح نازيم يل كرابملا مهلمع لعجو ءازجلا ريخ مهدهج

 



 ٩ هير اضح تل ١ ع اضإ

 باتكلا ميدقت

 زاحب ريكب ميهاربإ : روتغدلا
 . ايلاح رئازجلا / ةنيطنسق ةعماج رضاحم ذاتسأ

 . اقباس ندرالا / تيبلا لآ ةعماج ةينامعلا تاساردلا ةدحو ريدم

 . اقباس ندرالا / تيبلا لآ ةعماج خيراتلا مسق سيردتلا ةئيه وضع

 . اقباس نامغ ةنطلس . قاتسرلا /قاتسرلا ةيلك سيردتلا ةئيه وضع

 دشار نب انهم دعاولا باشلا ثحابلا ال همدقي يذلا باتكلا اذه ثحابم يه ادج ةديفم

 . نامغ ةنطلس طقسم يورب ةيعرشلا مولعلا دهعم جيرخ . يدعسلا

 © صاخ هجوب يخيراتلا ثحبلا و ؛ امومع يميداكألا يملعلا ثحبلا تاينقت باعيتسا نقتأ دقل

 . ءامسألاو خيراوتلا طبضي . قئاقحلا يصقتسي 3 انهم ثحابلا تدجو باتكلل ءارق لالخ نمف

 . الوبقم ايجهنم ابيترت اهبتري ةعنقملا ججحلا مدقي

 تبلغ نإو ةيضايإ ريغو ةيضابإ ةقرفتم ةددعتم عيضاوم ثحابلا لوانتي . بتاكلا اذه يفل

 ريغ اهضعبو تنرتنإلا يف وأ فحصلا يف ةروشنم ثوحب ةعومجم يهو ةيضابإلا عيضاوملا اهيلع

 : ثوحبلا كلت مهأ نمو . كلذ يف قفو دقو باتك يف اهرشنو اهعمج ثحابلا ىار . روشنم

 مت لهف } ناسرخلا مناغ نب رشب مناغ يبأ مامإلاب هناقل ةصقو " يسوفنا حتف نب سررمع مامإلا "
 . ؟ العف ايقتلا نامامإلا نوكي نأ دعبتست يتلا تالامتحالا يه امر ؟ كلذ ناك ىتمو ؟ العف ءاقللا

 هب داراو " خيراتلا اهلهاجت ةيمالسإ ةلود ةيمتسرلا ةلودلا " ثحب \ كلذك عيضاوملا نم

 نم بناوجلا ضعب يلجي } يبرعلا برغملا يف رئازجلاب ىلوألا ةيمالسإلا ةلقتسملا ةلودلا هذمب فيرعتلا

 . ةصاخب يبرعلا قرشملا يف مهريغو نيينامعلا هناوخإل اهمدقي . ةيراضحلا تازاجنإلاب لفاحلا اهخيرات



   هيراضل دب اع اضإ

 ث " ىلوألا ةيرجهلا ةثالثلا نورقلا يف نيينامعلا دنع فلالا ةكرح " وهو ليمج رخآ عوضوم

 نم ىلألا نورقلا كلت يف فيلأتلا يف ةيراضح ةمهاسم نم نيينامعلل ام هءارق هب علطيل ثحابلا هبنك

 . مالسإلا ةراضح

 ةيفولا " نيب طلخلا دارا نمل . ديدجو ميدق ريطخو قيقد عوضوم يف ثحابلا ىدصتو
 خيراتو ةيضابإلا دنع ةيبهولا حلطصم روذج هيف ىصقتسا اعنار اليمج امب مدقف . " ةيباهولاو
 ديري ؛ مويلا ةيضايإ امتاذ يهو ةيبهولا ةيضابإلا لعجي نا ديري نم ىلع دري جرع مث ! هتبسنو هقالطإ
 ةقيقحلا نع ىماعت نيتلاحلا اتلك يفو يردي ال وا يردي ثيح نم ةيفلسلا ةيباهولا ىلإ اهلرصي نأ

 . اعطنتم اديدش نيللا حماستملا و { انيرب مرجملاو امرجم ءيربلا لعب نأ لراحر فجراو ةعصانلا
 اقفتا نيحلطصم : ةيباهور هيبهو نيحلطصملا ليصافت يف ققدملار ققحملا مغن انهم ثحابلا ناكف

 . اكولسو اءامتنار ةقيقحو اعْفَص افلتخا . اداك رأ اغنضطر

 لاوقأ نم مهبتك يف هررطس ام روصعلا نم رصع يل اوفلاخي مل . ثحابلا ررقي ةيضابإلا نإ
 يف افوك الإ نوفرعي ال ثيح نم ، جراوخلا قرف ىلإ مهريغ اهبسني ةقرفلا هذه نا مغرو ! ماكحاو

 تأي " خيراتلا فيزو جراوخلا " نع هيف ثدحتي الاقم بتك ثحابلا نإف . ةيادبلا ذنم ةضراعمل
 جرخ دقو ةيمتلاب ةفناطلا هذه تصصخ مل : لءاستي مث اهشقانيو امفاظم نم جورخلا ياعمب

 ةباحصلا رصع ميكحتلا دعبو ماركلا ةباحصلا رصع ميكحتلا لبق ماكحلا ىلع ريثك مهريغ

 ... مهيعباتر نيعباتلاو

 دالب يف يضابإلا خيراتلاب امامتها نيرصاعملا نييناملا لوأ وه دعاو نامع ثحاب اذهف

 . حاجنلاو ددؤللاب هل وعدنو قيفوتلا لك هل ىنمتن ةتباث مدقب هراوغأ كلسي وهو ؤ برفغللا

 ةيادب يف وه رين لقع نع منت يتلا ةرينلا ثوحبلا هذهو { قفوملا دوهجلا اذه ىلع ثحابلا ئنهأ

 نا ىنمتا امك . لها كلذل وهو ديزملا هنم وجرنو 3 ريثكلا هنم لمأن نحنو { ريثكلا هرظتني قيرطلا
 نوزبانتملاو | هأطخ ئطخملا اهيف فشتكي نأو 0 مهديفي ام تالاقملا هذه يف لضافالا ءارقلا دجي

 قزمت دعب مالسإلا ةمأ عمجي هللا لعل } نيبنات ملعلا نم باوملا ىلإ اودوعيف { مهمثإ باقلألاب

 هيلإ فده ام نيع اذهو . زيزعب هللا ىلع كلذ امو } ناوه نم نيملسملاب ام ربغيو 8 تتشتو

 . دصقلا ءارو نم هللاو إ باتكلا اذه يتفد نيب اهل هرشن دنعر } ثحابملا هذه هتباتك دنع ثحابلا



 هيراضح تي !ء اضإ

 ةمدقتملا

 ىولسو ةظعو ةربع نيلوألا ريس يف لعج يذلا هلل دمحلا | نيملاعلا بر هلل دمحلا

 نم لها هل وه امب ىلاعت هدمحأ . 0 ھ باتلالا يلزاآ ةَرْبع مهصَصف يل نامك قل » نىيرخاتملل

 ةللا الإ هلر ال نا دهشاو . هيلإ بوتاو اياطخلاو بونذلا عبمج نم هرفغتسار ٩ هيلع ينئاو دمحلا

 هدبع ادمحم نا دهشاو ، دحا اوفك هل نكي ملو دلوي ملو دلي مل يذلا دمصلا درفلا دحألا دحاولا

 . نيدلا موي ىلإ ناسحإب مه نيعباتلاو هبحصو هلآ ىلعو هيلع همالسو هللا تاولص هلوسرو
 ريسلاو خيراتلا نيودتب ةيانعلاو . ناكمب ةيمشألا نم وهل خيراتلا ملع نإ ميركلا ئراقلا يخأ

 !؟ ال فيك . ناهذألاو مهفلا باحصأ هنع لفغي ال ماس بلطم ثداوحلاو

 . انرصع يفل ثادحا نم عقو امو انعقاوب مهفرعي ام ةمداقلا لايجألل ظفحي ثادحألا نيودتبف

 انقبس نم خيرات ىلع انعالطاب اننأ امك . انلاعفا نم حلاطلا نع نوضرعيو انبراجت نم ديفملا نوذخايف

 رركن الو ممتازاجنإ ىلع علطنو } ممتايحو مقتانيبو مهعاضوا ىلع فرعتنو مميرابت نم ديفتسن
 ... اونب ام ىلع ينبنو ، اولصو ثيح نم ادبنو ، مهءاطخا

 طاغاو ممتاراضح نع تامولعملا ظفحو خيراتلا ةيمها ةميدقلا تاراضحلاو ممألا تكردا دقلو

 اهتشيعم طامنأ لجست ةميدقلا تاراضحلا كلت دجنف . مهدعب ناي نم مهيلع فرعتيل مهتشيعم

 تاراضحلا كلت مايق الولو 0 ةراجحلاو روبقلاو فوهكلا ناردج ىلع امب ترم يتلا ثادحألاو

 نم هب ترم امو امتايح طمن ىلعو اهيلع انفرعت امل روبقلاو ةراجحلا ىلع تاشوقنلا كلت مسرب
 . اهارزو اهضارقنا ىلإ تدا يتلا بابسالاو } اهريغو بررح

 اميأ هب تمتهاف {. خيراتلا ملع ةيمثا اذه انرصع يل ةمدقتملا ةيبرغلا ةراضحلا تكردا دقلو

 تقدغاو ! خيراتلا ةسارد يف ةمصختملا ثحبلا زكارمو تايلكلاو تاعماجلا تاشناف } مامتها

 ممألا فلتخمب ةقلعملا راثآلاو تاطوطخملا عمجب تنعاو . ةباتكلاو ةساردلل اوغرفتيل نيثحابلا ىلع

 . ١١١ : ةيآ ى فسوي ةروس ()



  

 كير اضه تي ١ ع اضإ

 اه ىلإ ةيبرغلا ةراضحلا تلصو ىتح اهبراجت نم ةدافتسالاو اهتسارد ىلع تفكعو ! تاراضحلاو

 . مويلا هيلإ تلصو

 لواحتو تلواحف { يجراخلا ءاضفلا ىلإ ةيضرألا ةركلا قاطن تدعت لب كلذب فتكت ملو

 ىلع ةايحلا ريغ هب ةايح دوجو ةيناكمإ فاشتكا ةلواحمو هيلع فرعلل يجراخلا ءاضفلاب لاصتالا

 ضرألا بكوك ىلع - تدجر نإ - ةيناضفلا ةيلا تاناكلا فيرعت ةلواحمو إ ضرألا بكرك

 / ه٥٩٣١ ماع يف ءاضفلا ىلإ ( اريجيوف ) ةبكرم لاسرإ تالراحلا كلت نمض نمف ؛ هناكسو

 تناك امهنم لكو ، م٧٧٩١ / ه٩٣١ا ماع يف ( ريجيوف ر ةيئاضفلا ةبكرملا اهتلت مث . م ٦

 ث ضرالا ناكس نع ةريبك تامولعمو ضرألا انبكوك نعو ةيسمشلا ةعومجملا نع تامولعم لمحت

 . '}» ضرألا حطس ىلع نم ءاضفلا ىلإ تامولعملا فلتخمب ةلمحملا تاراشإلا لاسر نع الضف

 ةيلاحلا ةيبرغلا ةراضحلا لبق خيراتلا ملع ةيمهأ ىدم تفشتكا ةيمالسإلا انتراضح نإو اذه

 مهلبقو مهرصع يف تعقو يتلا ثادحألا فلتخم دييقتل نوملسملا نوخرؤملا قباستف ! ةديدع نورقب

 © ةقباسلا ممألا نم ةظعلاو ةربعلا ذخألو \ رضاحلاب يضاملا طبرلر 0 امب مهدعب ناي نم فيرعل

 . ريسلاو خيراتلا يف تارصتخملاو تالوطملا اوفلاف

 بجب يتلا تافصاوملا مهاو . هب ةيانعلا ةرورضو خيراتلا ملع ةيما ىلإ نيملسملا ءاملع هلت دقلو

 دجنل { هيف ةباتكلاو خيراتلاب ةيانعلا لواحي نم ضعب اهيف عقي يتلا ءاطخالاو ، خرؤملا يل رفوت نا

 هيلإ دشتو 9 لايجألاو ممألا اهلوادتت يتلا نونفلا نم خيراتلا نف نإف دعب اما " : لوقي نودلخ نبا

 ؤ لايقألاو كولملا هيف سفانتتو { لافغألاو ةقوسلا هتفرعم ىلإ ومستو } لاحرلاو بناكرلا

 لودلاو مايألا نع رابخإ ىلع ديزي ال هرهاظ يف وه ذإ ، لاهجلاو ءاملعلا همهف يف ىراستيو

 اذإ ةيدنألا ام فرطتو { لاثمألا اهيف برضتو { لاوقالا اهيف ومت لوألا نورقلا نم قباوسلاو
 قاطنلا اهيف لودلل عستاو { لاوحألا امب تبلقت فيك ةقيلخلا ناش انيلإ يدؤتو ، لافتحالا اهمغ

 ليلعتو قيقحتو رظن هنطاب يلو { لاوزلا مهنم ناحو لاحترالا ممب ىدان ىتح ضرالا اورمعو لاجلاو

 : طبارلا اذه رظنا ، يجراخلا ملاعلاب لاصتالا اا
./. ‘ !. ./: 



 ١٢ هيراضح ديا ءاضإ

 قيرع ةمكحلا يل ليصأ كلذل وهف قيمع اهبابسأو عئاقولا تايفيكب ملعو ! قيقد اهيدابمو تانئاكلل

 . ")» " قيلخو اهمولع يف دعي ناب ريدجو

 هنإ يرمعلر ! نطابو رهاظ ىلإ خيراتلا مسق نودلخ نبا نا قباسلا صنلا لالخ نم ظحالن

 قامعا يف صوغلا نأ الإ } لهاجلاو ملاعلا همهف يف ىراستي يذلا وه رهاظلاف . ةقيقحلا دبك باصأ

 ٠ درست صصق درجم سيل خيراتلاف ، يواهلل سيلو سرمتملا سراةلا ثحابلل الإ ىتاتي ال خيراتلا
 فلتخم نيب طبرلا لالخ نمر ثادحألا لالخ نم قئاقحلا طابتسا يف نمكت خيراتلا ةقيقح لب

 ىراقلا هاري ال ام ةثداحلا يف ىري يقيقحلا خرؤملاف ،\ فورحلا قاطنتسا لالخ نمو صوصللا

 ٠١ تاطابتسالار قئاقحلا نم لاوطلا تاحفصلا كل رطسي ةدحاو ةثداح لالخ نم امبرف ! يداعلا

 ةلآ كلتمي ال يذلا يداعلا ئراقلا اهيلإ لصي نأ نكمي ال يلاو خيراتلا ملع يل ةذللا نمكت انهو

 . صوصنلا قامعا ربس

 مايألا رابخا اوبعوتسا دق مالسإلا يف نيخرؤملا لوحف نإو " : لوقي نودلخ نبا دبل مث

 اوهو لطابلا نم سئاسدب نولفطتملا اهطلخو . اهوعدواو رتافدلا تاحفص يف اهورطسو اهوعججو

 ريثكلا راثآلا كلت ىفتقاو ، اهوعضور اهوقفل ةفعضملا تاياورلا نم فراخزو ! اهوعدتبا وأ اهيف

 ملو . لاوحألاو عناقولا بابسا اوظحالي ملو } اهوعمس امك انيلإ اهرداو . اهوعبتاو مهدعب نمم
 بلاغلا يف حيقحلا فرطو ليلق قيقحتلاف ، اهوعفد الو ثيداحألا تاهرت اوضفر الو { اهوعاري

 ىلع لفطتلاو ، ليلسر نييمدآلا يف قيرع ديلقتلاو ، ليلخو رابخألل بيسن مهولاو طلغلاو } ليلك
 . "_) " ليبو ميخو مانألا نيب لهجلا ىعرمو } ليوطو ضيرع نونفلا

 يدصتلا دارأ نم لك هينيع بصن اهعضي نا يغبني ةدعاق مهأ انه انل عضو نودلخ نبا دبن

 هتالع ىلع هيقلت مدعو } صنلا يف لقعلا لامعإو . ديلقتلا كرتو قيقحتلا يهو الا ى خيراتلا ملعل
 . ينمزلا هراطإ نم هجارخإ مدع - ةمهم ةطقن هذهو - كلذكو . هنانهو

 ثحابلا ىلع بجيف . اعم ناجوزمم نيمسلاو ثفلا امب ةيخيراتلا ةصاخ صوصنلا نم ريثكل

 نيثباعلا يديا نم ملصت مل ةيخيراتلا صوصنلا ذإ ، امهنيب زييمتلاو } نيمسلا نم ثفلا ديرجت بيبللا

  0٨ناميإلا ءادن عقوم ، نودلخ نبا خيرات ه نودلخ نب دمحم نب نمحرلا دبع ) ص٥ع۔صقع-٧.٥1»» ( ١ ١/٦ .

 )( نودلخ نبا ٧ قباس ردصم ٠ !١/٦ .



  
 ةيراض درا ءاضا

 ريخ مالك ناك اذإ ملست نأ اه انأو } عقاولا وه امكو - نودلخ نبا ركذ امك - نيعاضولار

 !؟ هتاياورو هريغ مالكب انلاب امف بذكلاو عضولا نم ملسي مل ال ةيربلا

 فيرحتلاو ريوزتلا نم ملسي مل ةماع ةفصب خيراتلاف 0 ةملؤملاو ةرملا ةقيقحلا يه هذه معن

 انخيرات ىلع اونج نيذلا } نيعاضولاو نيلفطتملا ءالؤمم يلتبا كلذك يمالسإلا خيراتلاو ى بذكلاو

 مهو خيراتلا ىلع نيلفطتملا هاجتا ةروطخ نع انه ثدحتنو " : يودعلا سيخ لوقب . يمالسإلا

 فييزتلا دجو ةيمالسإلا ةمالا يلو 0 هسفن خيراتلا قمع عم - ديدشلا فسألل - نودوجوم

 عضي لك ذخاو { اهنيب اميل ةمألا تفلتخا نأ ذنم ؛ نامزلا ميدق ذنم ةيراضحلا اهتيؤرل يخيراتلا

 . 0_» ... هل رصتنتر هبهذم ديؤت يلا تاياررلار هلاص يف لاوقألا

 بابسألا كلت نمض نمف 3 هريوزتو خيراتلا فيرحت ىلإ ءالؤه عفدت ةديدع بابسا كانهو
 عامطالاو } ةيموقلا ةيبصعلاو 0 ءارآلاو بهاذملل راصتنالاو 3 ةيسايسلا تاعارصلا

 هذه هتوفت ال نأ ةنيراتلا صوصنلل ئراقلاو خيراتلا ملعل يدصتملا ىلعل ؛ ©" اهريغر ةيداملا

 . ليلحتلاب ةيخيراتلا تاياورلاو صوصنلل هلرانت دنع بابسألا

 ةياورلا عم لماعتلا دنع امهليعفت ىلع صرحلا يغبني نيطباض مهأ ىلإ هبنأ نا يرررضلا نمر

 : امه ناطباضلا ناذهو } همدع نم ةيخيراتلا ةياورلا لوبقب مكحلا نكمي امهلالخ نمو ةيخيراتلا

 . اف لقعلا لوبق -أ

 . »" عقاولل اهتقباطم ب

 سيه اهحرشو امهضرع يف داجا دقف نيطباضلا نيذه نع ثيدحلا لبصفتب ماقملا ليطا نلو
 ميقلا باتكلا اذه ىلز ةدوعلا ىلع ميركلا ئراقلا ثحاف . ( ةيخيرات ةيؤر ) هباتك يف يودعلا

 امب ءاجف ةيخيراتلا ةياورلا نع ثيدحلل الماك انحبم صصخ هفلؤم نإ ذإ 0 هنم ةدافتسالل

 . ' هيلع ديزم ال

 . م٣٠٠٢ / ه٢٦٤١ : ١ط . نامع ةنطلس ا يور ى قيوستلل لايجألا . ةيخيرات ةيزر 6 يودعلا دشار نب سيمخ "]
 .١٦١ص ١٦

 } قباس ردصم ، يودعلا ٧٣٨٧٧ ( 6٠ !/١- .دا-عصعص.حص ) ناميإلا ءادن عقوم ى نودلخ نبا خيرات ٠ نودلخ نيا ٤
 .٧٢۔٦٢ص
 .٢٢ص ى قباس ردصم . يودعلا ا}
 . ٠! ۔٢٧ص . قباس ردصم " يودعلا )

 



 هير اض2 ب ا اض]

 نم ديدعلا لفطتو مجو ءارتفا نم هلان ام هلان اقيرع ايمالس) ابهذم نأ هل فسؤي امم نزو

 ميركلا ئراقلا اومرتحي مل نيذلا } هريغ وا خيراتلا يف ءاوس = نيرخاتملا وأ نيمدقتملا نم - باكلا

 هخيراتو هتاشنو بهذملا اذه لوح فيرحتلاو هيوشتلاو ريوزتلا اهؤلم ةدام هل اومدقل } هلقعو
 ! هلاجرو اهيلع ماق يتلا هلدابمو هنديقعو

 يذلا قيرعلا يمالسإلا بهذملا اذه © يضابإلا بهذملا وه ميركلا ئراقلا يخا بهذملا اذهو

 بهذملا سسؤمف 0 ةباحصلا رابكب هوسسؤمو هتمنأ طبتراو } لوألا يرجهلا نرقلا ذنم اشن

 ةباحصلا رابك نع ملعلا ذخا ( م١١٧ / ه٣٩ : ت ر ديز نب رباج ءاثعشلا وبا مامإلا يضابإلا

 نم نيعبس تكردا " : لوقي هنا ىح 0 ريثك مهريغو نينمؤملا مأ ةشئاعو رمع نباو سابع نباك

 نبا هيف لاقو . سابع نبا رحبلاب دصقيو ‘» " رحبلا الإ مهدنع ام تيوحف ردب لها

 . ") " هملع مهعسول برغملاو قرشملا لها هلاس ولف ديز نب رباج اولاسا " : سابع
 ٨ ةيضابإلاو رباج مامإلا نيب ةقالعلاو ةلصلا رتب لواحي بائكلا ضعبب كلذ دعب اجافن اننأ الإ

 يبا نب ملسم ةديبع يبا مامإلاك ةيضابإلا ةمئأ نم ءالجا ةمئا دوجوب رقي ال باتكلا ضعبب اجافنر

 دق مقرهش نا نم محرلاب إ مهريغو دنسملا بحاص بيبح نب عيبرلا مامإلاو ةميرك
 ا؟ قافآلا تقبط

 ٠ جراوخلا فوفص يف ةيضابإلاب نوجزيو جراوخلاو ةيضابإلا نيب نوطلخي نيرخآب اجافنو

 ةقرازالاك جراوخلا نم ةحارص مهفقوم اونيب لوألا يرجهلا نرقلا نمو ةيضابإلا نأ نم مغرلاب
 !؟ كلذ يف تافنصملا اوعضوو . مهنم اراربتو { ةيرفصلاو تادجنلاو

 نوبسنيو ، ةيضابإلا نم دحا امب لقي مل الاوقاو تادقتعم ةيضابإلا ىلإ نوبسني نيرخآ دجمو
 !؟ ناكمب بجعلا نم اذهو } ةلص ياب ةيضابإلا ىلإ تمت ال فناوطر اقرف مهيلإ

 مهريغو مزح نباو ناتسرهشلاو يدادغبلاو يرعشألاك تالاقملا باتك نا ديدشلا فسأللو

 قيرط نع . ىرخألا ةيمالسإلا سرادملا نم ديدعلاو ةيضابإلا ةقيقح هيوشت يف ريبك رود مه ناك

 ةايحلا يف هرثأو يدزالا ديز نب ماج مامإلا . دواد وبا رقص يماس - ١٠٥١ص ى ( خم ) ةاقتنملا رهاوجلا 5 يداربلا ()
 ص ٨ م٠٠٠٦ : ١ط ى نامع ةنطلس . طقسم 6 دع اولا ليجلا ةبتكم ث ةيسايسلاو ةيركفلا

 . ةلجسم ريغ رشنلا ةهج 4 يلط ميهاريإ : حت أ ٢ج . برغملاب خناشملا تاقبط باتك ٠ ينيجردلا ديعس نب دمحا 6"
 . ٢٠ ٩٥٠ص

  



 `٦`١ هير اض دي اء اضإ

 تاهما نم دعت تحبمار مهدعب ءاج نم اهفقلتو { مهبتك يل اهررطس يتلا ةطولغملا تامولعملا

 باتك نا قحلاو " : اب لاص رمع روتكدلا لوقي 0 قرفلاب قلعي اميف ةمهملا ةيمالسإلا عجارملا
 خيراتلا ىلع اونج . ال دمح ةما ىلع اونجو 3 ملعلا ىلع اونجو ! خيراتلا ىلع اونج تالاقملا

 مهندابم اوفيزو = ايملق = ءايربأ موق ىلع اودتعاو } ميقس وحن ىلع هعناقو اوبكر هوروز ممأل
 اهيف درو ام ةحص مدع عم - مهبتك نأل . ملعلا ىلع اونجو . ءالؤه هلقي مل ام مهتسلاب اولاقو

 ةيمالسإلا قرفلا ءارآ ىلع عالطإلا ديري نم اهيلإ عجري عجارم تحبصا - اهنع ةقثلا ءافتناو

 ةلراح االي دمحم ةمأ ىلع اونجو . ةيملع ةدام ةيا نع ةيلاخ امنأ لاحلاو 0 اهنم ةيملع ةدامب دوزنلاو

 نع ةئشانلا ةوهلا قييضت "» طقل اولواحي ملو . اهفاعضإ يلاتلابو اهقيزمت يف ناعمإلا را 3 اهقيرفت

 برقا ةسايسلا ىلإ يهو 0 نيدلا يف ةيرهوج ريغ ةيعرف لئاسمل اهيدهتجم تاداهنجا جاتل

 . "_ " نيدلا ىلإ اهنم

 قرفلا باتك دنع هدجن يذلا طبختلا كلذ امو " : يبايسلا دوعس نب دمحا خيشلا لوقيو

 تامولعملا مهيدل نكت مل مهفإ ثيح . ةقداصلا ةيملعلا ةداملا عمج مدع ىلإ عجار الإ تالاقملار

 نإ انق اذإ غلابن ال انلعل رأ غلابن الو } اهنع اوبتك يتلا ةينيدلا فئاوطلا وأ قرفلا نع ةيفاكلا
 نوطلخيو . ءاوشعلا طبخت نوطبختي مه اذإف . اهل دوجو ال ةمودعم مهدنع كلذ لوح تامولعملا
 0٠. ليل بطاحك رومالا

 مهمازتلا نيعدم يضابإلا بهذملا نع ةباتكلا اولواحف . نيرصاعملا نيثحابلا نم ديدعلا ءاج م
 بائُك هرطس ام كولب اوفتكا ممنإ ذإ } ةيملعلا نع نوكي ام دعبا مهبلغاو ثحبلا يف يملعلا جهنملاب

 اهتقباطمو تامولعملا كلت ةحص نم دكاتلل ةيضابإلا رداصملا ىلإ عوجرلا نود . مهبتك يل تالاقملا

 يف ةدراولا تامولعملا مكاحيل داع . ةيضابإلا رداصملا ضعب ىلإ مهنم داع نمو 3 ةيضابإلا عقاول
 ناك هقلاو ام } تالاقملا باك مكحلا لعجف . تالاقملا باك دنع درو امب ةيضابإلا رداصملا

_ 

 دلاو " ... ةوهلا قييضت طق اولواحي ملو " : لاقي نا ىنعملل بسنالا ذإ يعبطم اطخ هنظاو 0 صنلا يف تماج ه

 ٩٦. ص٨؛ . / ١٤١١ : ٢ط } نامع ةنطلس ! يور . ةماقتسالا ةبتكم ؤ يضابإلا ركفلا يف ةسارد ٠ اب حلاص دمحم رمع 0

9 
 دعاولا ليجلا ةبتكم . تالاقملا باحصاو نيخرؤملا دنع ثحبلا ةيجهنمو ةيضابإلا 6 يرجحلا دمحم نب يلع

٥ 

 نامع ةنطلس . طقسم . ط١ : ٤٦٢٠ ١ه/١٩٩٩١م . ص١١.

 



 ١٧ هيراضك ديا ءاضإ

 ةيضابإلا هلوقي ام ىلع تالاقملا باك هلوقي ام مدقف ، طئاحلا ضرع هب ىمر هفلاخ امو ى باوصلا
 !؟ مهسفنا نع

 ضعب نع اهرطسأ نيب ابقنم اهيف اثحاب ةيضابإلا رداصملا ىلإ داع نيرصاعملا باتكلا ضعبو
 يف بهذملا اذه ةقيقح هيوشت يف رثكاو رثكا لاغيإلا اهلالخ نم عيطتسي امبر يلا تانلاو تاتلفلا

 نوكي امبر هنأ محرلاب } ةيضابإلا رداصملا ميمص نم هتامولعم يقتسي هنا هابإ امثوم ئراقلا رظن

 فرحو روحو صوصنلا ضعب رتب وأ } ةيضابإلا ىدل ةفيعضلا ةروجهملا لاوقألا ضعب ىلع دمتعا
 !؟ » هاغتبم ىلإ لصيل

 اذامبف { اذه انرصع يف يه امك ةعابطلاو لاصتالا لئاسو رفوت مدعب نيمدقتملل انرذتعا نئلو

 عقاوم اب صغتو تابتكملا ففرأ امب رخزت ةيمالسإلا قرفلا تافلؤمو رصعلا اذه يثحاب رذتعن

 !؟ ( تنرتنإلا ر ةيملاعلا ةكبشلا

 كلت نوكت نا - اذه لك عم - اقح بيجعلا نم هنأ ديب ث : يبايسلا دمحا خيشلا لوقي

 وأ قرفلا نع ضوخلا رأ لوقلا ديري نم لك اهيلإ عجري ةدمتعم ةيساسا ةيملع رداصم بتكلا
 لب - مقالاقمو مقتاباتك نوكت داكت نيرصاعم نيثحابو اباتك دجنل اننأ ىتح . ةيمالسإلا بهاذملا

 نحمو ، حضاولا ءارتفالاو ، ضيغبلا يهذملا بصعتلا تاذ بتكلا كلت يف امل رارتجا = كلذك يه

 ماعلا حصاو . تالامتالا لئاسو هيف ترفوتو تالصاوملا لئاسو هيف ترفوت يذلا رصعلا اذه يل
 ةقشلا دعبب نيمدقألا نع راذتعالا انلواح نئلو " : يعباسلا رصان خيشلا لوقيو ؛ 0٨١ " ةريغص ةبرق

 ٧ هالعا تركن ام ةحص نم دكاتلل ةرصاعملا وا ةمدقتملا ءاوس - تافلؤملا ضعب ىلإ دوعي نأ ميركلا ئراقلل نكمي )

 نمف " دصق ريغ وا دصق نع امإ باكلا ءالزه دي ىلع ةيضابإلاو يضابإلا بهذملاب قحل يذلا هيوشتلا ىدم ىريلو
 دبعل ( قزرفلا نيب قرفلا )و ، يرعشألا نسحلا يبال ( نييمالسإلا تالاقم ) : رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع نيمدقتملا
 للملا )و . ينييارفسالا رفظملا يبال ( ريصبتلا )و ى يرهاظلا مزح نبال ( لحنلاو للملا يف لصفلا )و ي يدادغبلا رهاقلا
 : لاثملا ليبس ىلع مهنم ذخان رثك مهف نورصاعملا اماو 9 نيمدقتملل ةبسنلاب اذه ؛ يناتسرهشلا حتف يبال ( لحنلاو
 ٠ ةرهز يبا دمحا دمحم ذاتسالل ( ةيمالسإلا بهاذملا )و ، يباوغلا ىفطصم يلع ذاتسالل ( ةيمالسإلا قرفلا خيرات )

 ( مالسإلا خيرات يف قرفلا لوا جراوخلا )و ى ىديوه ىيحي روتكدلل ( ةيقيرفإلا ةراقلا يف مالسإلا ةفسلف خيرات )و
 ةاشن )و ى يوعسلا هللا دبع نب رصان روتكدلل ( مهبهذمل دقنو ةسارد جراوخلا )و " لتعلا ميركلا دبع رصان روتكدلل

 حاتفلا دبع دمحم روتكدلل ( جراوخلاب اهتقالعو اهل ديز نب رباج سيسأت ىوعد ةشقانمو ةرصبلا يف ةيضابإلا ةكرحلا
 ٠ يرطاشلا دمحا نب دمحمل ( يمرضحلا خيراتلا راودا )و . ةميعط رباص ررتكدلل ( ابهذمو ةديقع ةيضابإلا )و 6 نايلع
 دمحم روتكدلل ( نميلا يف ةيبهذملا تاهاجتالا )و ، يملشلا دمحم نب دمحال ( يسابعلا رصعلا يف يركفلا نميلا خيرات )و
 . يزاجح نامثع نمحرلا دبع روتكدلل ( يقيرفإلا ا لامشلا يف يضابإلا يوبرتلا ركفلا روطت ) و ؤ يريرحلا ىسيع
 ثلا دعس نب دمحم روتكدلل ( ةيباهولا لوح يخيرات اطخ حيحصت )و
 . ٢١؟ص ث ثحبلا ةيجهنمو ةيضابإلا . يرجحلا )(

 



 ١٨ ةيراض ديا ءاضا

 يف لءاضتي رذعلا نإف { هئاملع تافنصمر بهذلا اذه تافلؤم ىلع عالطالا مدعو دهعلا لوطر

 ىلع ضرعت نز ام يتلاو ، ةيجهنملاو ةيعوضوملاو ةدحولا تاراعش هيف ولعت يذلا نهارلا تقولا اذه

 . "»" ضرألا بارت ىلع اهنم ددع ىراهتي قح كحملا
 اقرطس يتلا ةيبهذلا تارابعلا مكلت يه باتكلا ءالؤه هب فصن نا نكمي فصر قدصا نإو

 لوقيف هلهاو ملعلا ىلع نيلفطتملا نيليخدلا باتكلا ءالؤه افصاو رمعم ىيي يلع خيشلا لمانأ

 ٨ الوا مامتالا صفق يف هعابتاو بهذملا اذه نوعضي مهف " : يضابإلا بهذملا عم مهلماعت افصاو

 تابثإل نكلو . ةلدألا نع نونحبي دق كلذ دعبر . جراوخ ممأل نونطخم ماب مهيلع نومكحيو

 ةيعرشلا ةلدألاو مهئارآو مهدئاقع ضرعب ةيضابإلا مدقتي امدنعو . ةقيقحلا ةفرعم ال ةمهتلا هذه

 ال ، عافدلا فقوم يف امالك مهنم كلذ لك ربتعي . مهكولسر ممقريس نونيبيو . اهيلإ اردحصا يلا

 المج هنم طقتلي يكلف هيلإ عمتسا اذإو } هيف رظني الو } هعمسي ال وهف . يكذلا يضاقلا ىلع زرجي

 وأ ةديقع ةيضابإلا ضرعي دقو . تابإلل ليلدك ةحلاص نوكت ىتح اليلق اهفرحي دقو . ةمهنلا ززعت

 نأ كلذ عم رصي يضاقلا نكلو ، يضاقلا ةديقع قفاوي رمألا سفن يف وهو هنيهاربو هتلداب مه ايار
 ال ، ىوعدلا تابلإو { عافدلا ضفرب مكحي مث ؛ عافدلل مالك وه امنإ هنولوقي ام ناو نوئطخم موقلا

 يار وا ةديقع نع ةيضابإلا لوقي امدنع ىتحو ! ( جراوخ ) هملع ىلإ غلب امبسح مفال الإ ءيشل

 مهتبساحمو مهل هتابلإ رمتسيو { مهنم لبقي ال لوقلا اذه نإل . ةلملا نم جورخو رفك مهدنع هنأ
 لب : اضيا مهل لاقي نكلو 9 مهيلإ يمتني ال نم هلاوقاو هلامعا نمو لجر نم نواربي دقو ؛ هيلع

 . )" كلذ متركنأ ولو . مكتمنا نم لجرلا اذه
 هاجت تامامقاو تاءارتفا نم مهبتك يل باكلا كنلوا هرطس ام ةشقانم ددص يف انه تسل انأو

 ملعلا لها نم ددع كلذ ةنوؤم افك دقو . ةلقتسم ثوحب ىلإ جاتحي كلذ نإ ذإ ، ةيضابإلا

 . ) ءازجلا ريخ مهدهج نع هللا مهازج لضفلاو

 )٨( ى ثحبلل ةيجهنمو ةيضابإلا ى يرجحلا ص١١ .
 / ه١إ١٢٦ : ٢ط . نامع ةنطلس . ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو 0 ١ج ث ةيمالسإلا قرفلا نيب ةيضابإلا 6 ريسم ىيحي يلع 0

 . ٥ ص :م ٠٠٠

 : ت شينطا فس نب دمحم ةمنالا بطقل ق ١ ىلع درلا ) باتك : رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ركنن 0

 ش يتيراعتلا يبرجلا يلع نب ديعس خيشلل ( ايج يف دومحملا كلسملا ) باتكو 6 ( م٤١٩١ /ه ٢

 = شيفطا ميهاربإ خيشلل ( جراوخلاو ةيضابإلا نيب قرفلا ) باتكو ؤ ( م٦٣٩١ / ه٥٥٣٢١ : ت )



 ١٩ ةيراضح ديا ءاضإ

 فمنار . فيلاتلا داجاف ةيضابإلا لوح فلا نمم نيثحابلا نم ددع دوجو ركنا ال نإو اذه

 الهنم ممقافلؤم تحضاف 0 نيصرلا يمميداكألا يملعلا جهنملاب مزتلاو } ديلقتلاو ءاوهألا نم دربتر

 ةيضابالا رداصملا ىلإ الوا عوجرلا ةيضابإلا ىلع فرعتلا دارا نم لك ثحاف . داولا هدصقي ابذع
 ءالؤه تافلؤم نم ةدافتسالاو عوجرلا ايناثو ، ةيضابإلا ةسردملا ىلع فرعتلل لوالا ردصملا اهنإ ذإ

 . '» ءازجلا ريخ مهدهج نع هللا مهازج ماركلا ةذتاسألا

 نيردت ةيمهاو خيراتلا نع ثيدحلل يقرطت بابسا نع لءاستت دف ميركلا ئراقلا يخا

 تالاقملا باك نم ةيضابإلاب قحل يذلا هيوشتلا ىدمو . مالعألاو لاجرلل ةمجرتلا ةيمهاو 3 خيراتلا

 ؟ نيرصاعملا نيثحابلا ضعب نمر

 ثارت نم انيدل امب نيرخآلا فيرعت ةيمهاو 3 هنيدتو خيراتلا ةيمهأ تيار امدنع يننا ةقيقحلا
 هيجوت ىلإ كلذ ينعفد ، ضعبلا لبق نم ةيضابإلاب قحل يذلا هيوشتلا ىدمو { يركفو يملع
 هذه مالعأل ةمجرتلاب ةيانعلاو } اهنم يخيراتلا بناجلا ةصاخ ةيضابإلا ةسردملا نع ةباتكلل يدهج

 ٨ اهلاجرر ةيمالسإلا ةسردملا اذمب فيرعتلا يف ماهسإلل ينم ةلواحم كلذو . ةقيرعلا ةيمالسإلا ةسردملا

 ناباتك لالخ نم مهسا ينلع ، اهدض تكيح يتلا تاءارتفالاو هبشلا ةلازإو } اهنع ماللا ةطامإو

 ىدان امب ءادنلاو ، رظنلا تاهجو بيرقتو { ةفلتخملا ةيمالسإلا سرادملا نيب ةوهلا مدر يل ةعضاوتملا

 هناوخإ فيرعت الراحم ةيضابإلا نع بتكي ناك امدنع هتافنصم يل هللا هحر رمعم ىيح يلع خيشلا هب

 ( ثيدحلاو ميدقلا يف تالاقملا باتك دنع ةيمالسإلا قرفلا نيب ةيضابإلا ) باتكو . . م٥٦١٩١/ ١٣٨٥ : ت ( =
 . ث ةفيلخ ورمع روتكدلل ( ةيضابإلا نع تاسارد ) باتكو ؤ ( م٠٨٩١ / ه٠٠٤١ : ت ) رمعم ىيحي يلع خي

 ( فراجلا نافوطلا ) اباتكو . يليلخلا دمح نب دمحا ةمالعلا خيشلا ةحامسل ( عانقلا التو )و ( غمادلا قحلا ) اباتكو
 نب رصان خيشلل ( ةبناغلا ةقيقحلاو جراوخلا ) باتكو . يبونقلا كوربم نب ديعس ةمالعلا خيشلل ( داحلا فيسلا رد

 ٠ يرجحلا دمحم نب يلعل ( تالاقملا باتكو نيخروملا دنع ثحبلا ةيجهنمو ةيضابإلا ) باتكو ٠ يمباسلا ناميلس

 ديعس نب ريكبل ( ةيضابإلا ملاعملا ىلع ةيمالسإ ءاوضا ) باتكو ٠ نيثحابلا نم ةعومجمل ( انندابم هذه ) باتكو
 .اهريغو تشوع

 ثلاثلا يرجهلا نرقلا يف شاع ريغصلا نبال ( نيمتسرلا ةمنالا رابخا ) باتك : : رصحلا ال لثملا ليبس ىلع ركذن ()
 ٥ بلاط مشاه يدهمل ) يبرعلا قرشملا ف ةي ةيضابإلا ( باتك : : ةرصاعملا ثوحبلا نمو 6 ةيمتسرلا ةلودلل ارصاعم ناكو

 ةمامإلا ديلاقت . ةيمالسإلا ةيطارقميدلا : نامع ) باتكو . تفيلخ ضوع روتكدلل ( ةيضابإلا ةكرحلا ةاشن ) باتكو

 0 سنؤم نيسح روتكدلل ( يبرعلا ركفلل زجوم خيرات ) باتكو . شابغ ديبع نيسح روتكدلل ( ثيدحلا يسايسلا خيراتلاو
 باتكو . ليهسلا رباج ديع فيان روتكدلل ( نييرجهلا عبارلاو ثلاثلا نينرقلا يف يبرعلا جيلخلا يف ةيضابإلا ) باتكو
 جاحلا نب رمعل ( يضابإلا ركفلا يف ةسارد ) باتكو . دواد وبا رقص يماس روتكدلل ( يدزالا ديز نب رباج مامإلا )
 ملاسل ( ةيؤر عورشم ) باتكو ٠ نمؤملب كرابم ةماركل ( تومرضح يف عمتجملاو ركفلا ) باتكو 0 اب حلاص دمحم
 . اهريغو ضوع



 5 ةيراض دياءاضإ

 ةيبهذلا ةدعاقلا هذه ددري ناكف 0 رظنلا تاهجو بيرقنر ةوجفلا مدرو ممب ىرخألا سرادلا يف

 " : لوقي هدجنل ؛ " فارتعالاو فراعتلاو ةفرعملا " : هينيع بصن اهعضي نأ بتاك لكب يرح يلا

 ةجحلاب مطحتت الو { ةوقلاب مطحتت ال ةيمالسإلا ةمألا يف ةيبهذملا نا - يسفن يف - نيقي ىلع اناو

 امنإو ؛ لعفلا در يف ةوقو بصعتلا يف ةدش الإ اهديزت ال لئاسولا هذه نإل { نوناقلاب مطحتت الو .

 ، نورخآلا هب كسمتي ام دحاو لك مهفي ةفرعملابف 8 فارتعالاو فراعتلاو ةفرعملاب ةيبهذملا مطحتت
 فارتعالابو . تادابعلل يعامجلا ءادألاو كولسلا يل نوكرتشي فراعتلابو } هب نوكسمتي اذاملو

 را باصاف دهتجا ) هسفنل هيطعي يذلا قحلا لثم هيطعيو اضرب رخآلا كلسم مهنم دحاو لك لبقتي

 . "» " ... ( اطخاف دهتجا

 باتك لالخ نم يدقعلاو يهقفلا هجهنمو سررمع خيشلا ) بانك عم ىلرألا يبرجت تناكف

 باتكلا ىلع ىنثا دقو 3 ىلاعت هللا لضفب ةحجان ةبرجت تناك دقر إ 0) ( ةيفاصلا ةنونيدلا لوصا

 . اريخ هللا مهازج ماركلا ةوخألاو نييعماجلا ةذتاسألاو ملعلا لها نم ددع

 اب ساب ال ةليصح ينتبهو ( هجهنمو سورمع خيشلا ) باتك عم ىلوألا يتبرجت نا ةقيقحلاو

 يضابإلا خيراتلا بناوج ضعب لوح ةباتكلا ةرورض تيارف . برغملاب ةيضابإلا مالعاو خيرات لوح
 مالعا نم ددع لوح تالاقملا نم ددع رشنب تأدبف { كانه ةيضابإلا مالعأل ةمجرتلاو ، برغملاب

 : لاقمك برغملاب يضابإلا دوجولاب ةقلعتملا تالاقملا ضعب تبتك كلذكو } برغملاب ةيضابإلا

 . ( خيراتلا اهلهاجت ةيمالسإ ةلود ةيمتسرلا ةلودلا )

 / ه١ ٤٢٣ ) يتنس نيب نامع ةطلسب نطولا ةديرج يف تالاقملا هذه ترشل دقر

 ( تنرتنإلا ) ةيملاعلا ةكبشلا عقاوم نم ددع يلو 6 ( م٢!٥٠٠ / م٢!٣٠٠ -ه ٤٥

 قحلا لمهأ ةكبش عقومو . ( ؛٧٧".هصةمصنة.صعا ) ةينامعلا ةكبشلا عقومك

 . ( ٧٧٧.ةلةتصا.صعا ) قرشملا لمألا عقومو ، ( ٧٧٨٨٧.طةطنررةط.هعا ) ةماقتسالاو

 دحاو باتك يف اهعمج ةيمثأا تيار تالاقملاو ثوحبلا نم هب ساب ال ددع يدل عمجت نا دعبو

 . لوالا هنزج يف باتكلا اذه ناكف . اهيلع عالطالا ماركلا ءارقلا ىلع لهسيل

 . ٥/١ . ةيمالسإلا قرفلا نيب ةيضابإلا ؛ رمعم 0
 باتكلاو . نامع ةنطلس . طقسم 0 دعا اولا ليجلا ةبتكم لبق نم م٤٠٠٦ا/ه١ ٤٦٢٤ ةنم يف باتكلا اذه رشن مت دقل »

 . نامع ةنطلس تابتكم فلتخم يف رفوتم



 ٢١ هير اض2 د اع اضا

 زيزع خا يلإ لسرا نا ىلإ ى تالاقملاو ثوحبلا هذه بسانملا ناونعلا يف اريثك ترتحا دقو

 حدقف « ( ةيضابإلا ثارت نم ةيراضح تاءاضإ ) ةرابع تنمضت قباس قيسنت الب فتاهلا ربع ةلاسر

 هفلخ يذلا ثارتلا نأ كلذو ؛ هنع ثحبا تنك ام يهو يافتبم يه ةرابعلا هذه نا ينهذ يف

 مههردو مهخيرات وا { ةيلمعلا ممقاقيبطت وأ ةيملعلا مققافلؤم ةيحان نم ءاوس ؤ مخض ثارت ةيضابإلا
 نم نيلعاج . رهازلا نيدشارلا دهع اهلالخ نم اودسج يلاو } مهلاعفو مهريس را 0 تماق يتلا

 ىلإ ةدوعلا ىلإ انرضاح يف مويلا انجوحأ ام يرمعلو } مهلرد هيلع ونب يذلا مهساسا ىروشلا
 يف هقيبطتو . هب ملاعلا فيرعتو } رونلا ىلإ هزاربإو } ديدج نم هئارقتساو ءيضملا يضابإلا ثارتلا

 . ةيمويلا انتايح عقاو

 بتك را باتكلا اذه لالخ نم امهقح نييضابإلا خيراتلاو ثارتلا يرا نلو مل يا فرتعا نإو

 بناوج ضعب ىلع ميركلا ئراقلا فيرعت ىلإ اهلالخ نم قفوأ نا ىسع تاءاضإ يه نكلو 3 هلثم

 . مايالا يسانتو نمزلا ماكر تحت نيبغلا اهخيراتو ةيضابإلا ثارت

 نع هيف ثيدحلا تلوانت لوألا ءزجلا اذه تايوتحم بلغا نا ميركلا ئراقلا يخا ظحالتسو

 دنع فيلاتلا ةكرح ) نع ىلوألا ، تالاقم ثالث ءانثتساب { ايقيرفإ لامشب ةيضابإلا مالعاو خيرات

 ةيبهولا نيب قرفلا ةساردلاب اهيف تلرانت ةيناثلاو } ( ىلوألا ةثالثلا ةيرجهلا نورقلا يف نيينامعلا
 جراوخلا ) ناونع تحت ةثلاثلاو إ ( ةبسنلاو ةاشنلا : ةيباهَولاو ةيبهولا ) ناونع تحت . ةيباهَولاو

 نع ثيدحلاب تّيغ باتكلا اذه تايوتحم بلغا نوك يف ببدلا نا ةقيقحلاو ؛ ( خيراتلا فيزو

 نع تادب ام لوا ةباتكلا تادب نوك . ايقيرفإ لامشب اهئاملعو ةيضابإلا ةمئأ ضعب ةريسو خيرات

 قطانملا كلت يف يضابإلا خيراتلا لوح يدل ةديجلا تامولعملا رفول كلذو . ايقيرفإ لامش ةيضابإ

 . افلس تركذ امك لوألا يباتك ةجيتن

 ةيضابإلا خيرات نع ثيدحلل باتكلا اذه نم ةمداقلا ءازجألا صصخاس هقيفوتر هللا نوعبو

 هذه يل نإ ذإ ، لعفلاب كلذ يف تادب دقو ؛ قرشملا ةيضابإ مالعا زربأل ةمجرتلاو قرشملاب اهثارتو
 , هب ساب ال اطوش هيف تعطق دقو } نميلاب يضابإلا دوجولا نع ثحب ةباتك ىلع فكاع ةرتفلا

 ... قرشملاب ةيضابإلا مالعا ضعبل ةمجرتلاب موقأ يننإف كلذكو



 ٢٢ ةيراضم درا ءاضا

 عبس . ةلاقم ةرشع ىدحإ نمضت هنإف } انيديأ نيب يذلا باتكلا اذه تايوتحم صوصخبو

 يف شاع هنا الإ يضابإ ريغ عباسلاو . ةيضابإ مهنم ةتس { مالعالا نم ددعل ةمجزتُم اهنم تالاقم

 لوحف نم دغو ، 0» ( تزه ر اهتمصاع ىلإ بسنو ، ثلاثلا يرجهلا نرقلا ف ةيمتسرلا ةلودلا

 . ٍترَهيكلا دامح نب ركب ثدحملا رعاشلا هب ينعاو . هل ةمجرتلاب تينع اذهلف { اهنارعش

 ٨ يزوللا يي بيبح نب بوقعي متاح وبا مامإلا : مهف مهل مجرتملا مالعألا ةيقب اماو
 يضاق يراوُما دوه نب مُكَحُم يضاقلا خسيشلاو . يوفيولا يسونا يدهم ةمالعلا خيشلاو

 حتف نب سورمع ةمالعلا خيشلاو ، يراوُفا مكَحُم نب دوه رسفلا ةمالعلا خيشلاو } ( تهت ر

 . يبزجلا بوقعي نب دمح نب ملاس خرؤملا ةمالعلا خبشلاو إ يسوقلا ينكاَسملا

 ءاخساب { نييرجملا ثلاثلاو ناثلا نينرقلا يف اوشاع مالعألا ءالؤه عيمج نا ىلإ هيبنتلا دواو

 لاقم ةباتكب تمق دقو ! م١٩٩١/ه١١٤١ ةنس يف يلوت رصاعم هنإل بوقعي نب ملاس خيشلا

 . باتكلا اذه همضأ نا تيارف هلوح

 يهر ىرخا تالاقم عبرأ هيتفد نيب مضي باتكلا اذه نإل . مهل مجرتملا مالعألا ىلإ ةفاضإلابو

 يف نييناملا دنع فيلاتلا ةكرح )و { ( خيراتلا اهلهاجت ةيمالسإ ةلرد ةيمسرلا ةلودلا ) : يلاتلاك

 جراوجلا رو ، ( ةبسنلاو ةاشلا : ةّيباهولاو ةيبهولا رو ز ( ىلوألا ةئالدلا ةيرجهلا نورقلا

 . ( خيراتلا فيرو
 نلو . لقم دهج هنوك ردعي ال كيدي نيب يذلا باتكلا اذه نأ { ميركلا ئراقلا يخا ملعلو

 . مالسلاو ةالصلا مهيلع هئايبنأر هباتكل ةمصعلا نوكت نا الإ ىا ىلاعت هللاف ، اطخلاو وهسلا مدعي

 . داشرإلار حصنلاب هالوم ىلإ ريقفلا دبعلا ىلع لخبت الف كلذ نم ائيش تدجو نإل

 يسفن نمف تاطخا نإو } هدابع نم ءاشي نم هيتؤي للا لضف كلذف تبصا نإف اذه

 لام عقني ال موي » اذه يلمع باوث دجا نا ىلاعت هللا لاسا ماخلا يفو } ناطيشلاو

 وه ريخالا ظفللاو ، ترث : ليقو ٠ ترهيت : ليقو ٠ تارهاث : ليقف " ( تزرهِنث ) ل حيحصلا طبضلا يف فالخلا عقو 0
 زاحب : رظنا ليصفت ديزمل ) اذه يباتك يف هتدمتعا دقو . ( يبقعلا ىلع درلا ) هتلاسر يف ةمئالا بطق هحجر يذلا
 . رئازجلا ث ةرارقلا ى ثارتلا ةيعمج . ةيركفلا ةايحلاو ةيداصتقالا عاضوالا يف ةسارد ةيمتسرلا ةلودلا ؤ ريكب ميهاربإ
 يدتعلاو يهقفلا هجهنمو سورمع خيشلا ى يدعسلا دمح نب دشار نب انهم ۔ شماهلا ٦٨ص 0 م ١٩٩٢ / ه ١٤١٤ : ؟ ط
 . م1٠٠٢٦ / ه٤٢٦٤١ : ١ط . نامع ةنطلس . طقسم ث دعاولا ليجلا ةبتكم 0 ةيفاصلا ةنونيدلا لوصا باتك لالخ نم
 . ( شماهلا ١؟ ۔١٨ص



 ٢٢ هير اضه جت اع اضا

 هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع ملسو هللا ىلصو . » ه ميلس بلقب ةللا ىتأ نق الإ > نونب او

 بر هلل دمَحْلا نا ط اناوعد رخآو { نيدلا موي ىلإ ناسحاي مهل نيعباتلاو نيعمجا هتباحصو
 .ا" ي نيملاعلا

 يدعسلا دمح نب دشار نب انهم

 نامع ةنطلس - قيوسلا ةيالو

 م ٢٠٠٥ ربوتكا نم ٤٢٦ ١ه / ٢٤ ن اضمر نم ٢٠

 زن ©.
 زةنة©.

 . ٨4٩ ۔٨٨ : ةيآ ، ءارعشلا ةروس ()

 . ١٠١ : ةيألا نم ى سنوي ةروس ا





 هيراضحل درا ءاضا

 : باتكلا يف ةمدختسملازومرلا

 . يلوت : ت

 . قيقحت : حت

 . يح : يح

 . ( برغملاب خئاشملا تاقبط هباتك يف ءاملعلل ينيجردلا فينصت بسح ر ةقبطلا : ( نتملا يف ) ط
 ) _ه٢ ٠.٠ ٢-۔ ٥٠ ( ةسماخلا ةقبطل ا = ٥ط . ( ه ١٩٠٠ ۔-٠٥ ( ةين اثلا ةقبطل اد ٢ط : الثم

 . ا ذكهو

 . ىلوألا ةعبطلا = ١ط : الثم . ةعبطلا : ( شماهلا يف ) ط

 . يرجهلا لوألا نرقلا = ه١ : ق : الثم ، نرقلا : ق

 . طوطخم : خم
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 يزوزنمنا متاح وبآ مامإلا
سورعلا فافز توملا ىلإ فوفزملا





 ٢٩ ةيراضح تا عاض

 6١ سورعلا فافز توملا ىلإ فوفزملا يزوللا متاَح وبآ ماملا

 : ةمدقملا

 زعي الودع ةمئا ةنيفلار ةنيفلا نيب ضيقي نا نوكلا يف هتنس نم يذلا .. نيماعلا بر هلل دمحلا

 . روجلاو ملظلا ىلع ىضقيو نمألاو لدعلا مهيديا ىلع رشنيو } نيدلاو مالسإلا حرص ممم
 ةمنألا نم هرثا ىفتقا نم ىلعو نيعمجا هباحصاو هلآ ىلعر نيمألا يبلا ىلع مالسلاو ةالصلاو

 ... دعبو { نيملسملا رئاسو
 يديا ىلع تمت يتلا ماظعلا تازاجنإلاب الفاح انخيرات هدجي يمالسإلا خيراتلا يف لماتلا نإف

 ليجلا اذه ءانبا امب ىساتيل رونلا ىلإ زاربإلل ةجاحلا سما يف يه يتلاو . ءاملعلاو ةمنألا نم ريثكلا
 . ديدشلا فسألل هتيوه ادقاف هلج حبصا يذلا

 مققايح ينس يف اورطس نيذلا . ءامظعلا ةمئألا نم ريثكلا هخيرات ىوح يضابإلا بهذملا نإو

 نم نكمت نم مهنمف 9 نيجللا تاحفص ىلع ربتلا ءامب شقنت نا قحتست يتلاو ، تازاجنإلا عورا
 ؛ءدب نامع يف تماق يتلا ةيضابإلا لودلاك ةدشارلا ةفالخلا جمف ىلع ةرئاسلا ةيمالسإلا لودلا ةماقإ

 يل يدنكلا ىجي نب هللا دبع قحلا بلاط مامإلا ةلودكر { يدنكلا دوعسم نب ىدنلجلا مامإلا نم

 يتلا ةيمتسرلا ةلودلاكو إ برغملا يف حمسلا نب ىلعألا دبع باطخلا يأ مامإلا ةلودكو { نميلا

 . برغملا يف متسر نب نمحرلا دبع مامإلا دي ىلع تماق

 نم رثكا ىلإ اهضعب لصو يتلاو . ملعلا نونف فلتخم يف تافلؤملا نم ديدعلا كرت نم مهنمو
 . ناعتسملا هللاو تاعارصلاو نتفلا ببسب يضابإلا ثارتلا نم ريثكلا عاض دقلو 3 ادلج نيعست

 : يف اقباس ثحبلا اذه رشن ")
 . ( »٧٧.ةاةتصل.مع! ) قرشملا لمالا عقوم
 . ( ٧٧٨٧.¡طلطنررةط.صع ) ةماقتسالاو قحلا لها ةكبش
 . ( »«٥.٧هن4.مع ( : نيدلا ةلبس . ةينامعلا ةكبشلا عقوم
 ةنسلا ! ( ٧٦٠٥ ) ددعلا ! م٤٠٠٢ وينوي نم ١٤ / ه٥٢٦٤١ لوالا عيبر نم ٦٢٤ ةعمجلا ، نامع ةنطلس ؛ نطولا ةديرج

 ٢4٤ كلذك ةلصولا هذه ىلع هرظناو ى :

 .// ,٦\/9 ‘/ ` ٠ ://.1./عح/!



 هيراضم ديا ۔ءاضإ

 مالعا هيدي ىلع جرخف 9 لالزلا بذعلا هملع نيعم نم نوفشري ملعلا بالط نوك نم مهنمو

 . هنيد ممم هللا زعا ماظع

 لمعلاو ىلاعت هللا باتكب كسمتلا يف مهفلس جم ىلع نورئاس رصعلا اذه ةيضابإ لازي الو

 . ةمعنلا هذه ىلع نيملاعلا بر هلل دمحلاو نيدلا ضايح نع عافدلاو الي هيبن ةنسب

 اذه رما نولهجي يضابإلا بهذملا ريغ نم نيملسملا نم ريثكلا دجت نا هل فسؤي امم نإو
 دجتو لب ، يمالسإلا نيدلا ىلع ةظفاحم هعابتأ اهمدق يلا ماسجلا تايحضتلا نولهجر 8 بهذملا

 مالسلا هيلع فسوي مد نم بئذلا ةءاربك ءايربأ اهنم مه توعنب بهذملا اذه عابتا نوتعني مهضعب

 يدادغبلاك تالاقملا باتك هرطس ام ىلع كلذ يف نيدمتعم جراوخ مهنأب مهفصر كلذ نمل .

 ىلإو ةيضابإلا رداصملا ىلإ عوجرلا ءانع مهسفنا اوفلكي مل نيذلا ا مهريغو مزح نباو ياتسرهشلاو
 دئاقعلا نم ريثكلا ةيضابإلا ىلإ اوبسنو لب 9 همدع نم مهيلإ بسني ام ةحص ةفرعمل ةيضابإلا ءاملع
 دقو . ةحيحصلا ةنسلاو زيزعلا باتكلا نم ةاقتسملا ةيضابإلا ةديقعلا ىلإ ةلصب تمت ال يتلا ةفرحملا

 يضابإلا بهذملا ةقيقح اونيبو تافلؤملا نم ريثكلا يف هبشلا كلت ىلع درلاب ةيضابإلا ءاملع لفكت

 . 0» اهيلإ عوجرلا نكميف ! هعابتاو
 مهبهذم خيرات نولهجي يضابإلا بهذملا عابتأ نم ريثكلا دجت نأ كلذك هل فسزي ام نإو لب

 لراحاف . ددصلا اذه يف بصنت ينم ةلراحم وه ثحبلا اذهو } مهريسو مهتملا نولهجيو . هتاشنو

 / ه١ ٤٥ ةنس يل ةمامإلاب عيوب { برغملا يف ةيضابإلا ةمئأ نم مامإ ىلع ءوضلا طيلست هلالخ نم

 ملظلل هداهج يف رطسف . ةدشارلا ةفالخلا جمف ىلع ةرئاس ةيمالسإ ةلود ةماقإ لواحف ، مم٢

 يزوللا يبيجشلا بيبح نب بوقعي متاح وبأ ليلجلا مامإلا وه مامإلا اذه } تازاجنإلا عورأ روجلاو
 . لاعت هقا هحر

 ىلوملا الئاس © ةيضابإلا خيرات نم اريسي ارزن ولو تمدق لمعلا اذمب نوكا نأ ىلاعت هللا لأساف
 هلآ ىلعر دمحم انديس ىلع ملسو مهللا لصو { نانسح نازيم يل لمعلا اذه لعجي نا ريدقلا

 ."" نيمئاقلا بز هلل دْمَحْلا نا » اناوعد رخآو { نيعمجا هبحصو

_ 
 , باتكلا ةمدقم يف اهضعب ىلإ ترشا ()
 . ١٠ : ةيألا نم ا سنوي ةروس _

  

 



 ٣١ هيراضح دن اع اضإا

 ؛ برغملا يف يضابإلا بهذملاراشتنا - ١
 راصتخاب جرعأ نا الوا يرورضلا نم ىرا . هتريسو متاح يبأ مامإلاب فيرعتلا لوانتن نأ لبق

 .. ضعبب اهضعب ثادحألا طبرن ىتح كلذو . ةمامإلاب هتعيب تقبس يتلا ثادحألا ىلع

 دعس نب ةملس مهسأر ىلعو ةيضابإلا ةاعد دي ىلع برغملا يف يضابإلا بهذملا رشتلا نا دعب

 ذخا نا دعب } ةرصبلا اديدحت قرشملا نم مدق يذلا "» ( م٢٥٧ / ه٥٣١ : يح ر يمرضحلا

 / ه٥٤١ : ت ر ةللا هحر يميمتلا ةميرك يبا نب ملسم ةديبع يبا ةيضابإلا مامإ دي ىلع ملعلا

 . ( م٢٦

 ةديعبلا يضارألا مكلت يف يضابإلا بهذملا رشنل برغملا ىلإ ةديبع يبا هخيش نم رماب قلطنا

 برغملا يف يضابإلا بهذملل اعابتأ دجوي نا ةملس عاطتسا لعفلابو ، > ةيمأ ينب نويع نع

 بهذملا قنتعا نم ضعب لحترا هدوهجل ةجيتنو إ ةَسوُف لبج ةصاخو . } ئدالا برغملا اديدحتو
 ناكو إ ةديبع يبا مامإلا نع اهميلاعتو ةوعدلا لوصا اوذخايل ةرصبلا ىلإ ةسوفن لبج لها نم

 / ه٠٦١ : دعب يح ر ينزائجلا ريطفم نب ديمحلا دبع نب دمحم هللا دبع وبا ءالؤه رهشأ

 . ث ( م ٦

 ةافو دعب \ يضابإلا بهذملا رشن يف دعس نب ةملس عم نراعتيل ةرصبلا نم ريطغم نبا داع

 . برغملا يف ةيضابإلل لوألا ةيعادلا وه ريطغم نبا حبصا ، قرشملا ىلإ هتدوع وأ دعس نب ةملس

 ةسوفن لبج نا ىح يضابإلا بهذملا عابتاب ةسوفن لبجب هموق عانقإ يف ةريبك دوهج هل تناكو

 ةمنا ) ناونع تحت يل ثحب يف يضابإلا بهذملا رشن يف دعس نب ةملس ةيعادلا رود نع ليصفتلاب ثيدحلا تلواتت ()

 . خيراتلا مسق ( ٨٨٨١٧.ةاةتهل.صع ) قرشملا لمالا عقوم يف هرظنا ( لئاوالا برغملا
 . طقسم . ةماقتسالا ةبتكم ى ةيضابإلا دنع ةوعدلا جهنم ء رصان حلاص دمحم - ١٩١١ © خئاشملا تاقبط ؛ ينيجردلا ")

 برغلا راد ى ٢ج ث ةيضابإلا مالعا مجعم ى نورخأو ريكب ميهاربإ زاحب ١٤٧- ص ى م٧٩٩١١ / ه٨١٤١ . نامع ةنطلس
 ةاشن . تافيلخ دمحم ضوع ۔ ٤١٨ : ةمجرتلا مقر 8 ٩٨١ص ٠ م٠٠٠٢ / ه١٢٦٤١ : ٢ط ى نانبل ى توريب . يمالسإلا
 ١٢٣. ص ٨ م٨٧٩١ 0 ندرالا } ناغ ى بعشلا راد عباطم . ةيضابإلا ةكرحلا

 ىلإ رنازجلا طسو وهف طسوالا برغملا اما ث ايبيل ةلودو سنوت ةلودو رئازجلا قرش مويلا لمشي ىندالا برغملا »
 وأ اهدعب بسحب كلنو . ةيمالسإلا ةيخيراتلا تاباتكلا يف ىصقألا برغملا يه ةريخألا هذهو . ةيبرغملا ةكلمملا دودح
 . نامع ةنطلس . قمرلا : زاح ريك ميهارب اد عم ءتل) ىصقأ وأ طسوا وأ ىننا رهف . يمخلسإلا قرشملا نم ابرق

 .(م٢ ٠٥. ليريل نم ٢ا / ه٦٢٤١ لوالا عيبر نم ٢

 : ٢ط . نامع ةنطلس . . بيسلا ، يرملضلا ةبتكم ى )٦٢( ةقلحلا ؛ خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا ٠ رمعم ىيحي يلع ا"

 . ١٦٢١ص ى ةيضابإلا ةكرحلا ةأشن . تافيلخ ضوع ۔؟٢ص ى م ٩٢



 كيرا اض2 تب ا اضإ
 ٢٢

 يرجهلا نرقلا نم لوالا ثلثلا لالخ يا ةبقحلا كلت يف برغملا ةيضابإل يسينرلا لقعملا حبصا
 . "» ةئاولو ةتارئَسو ةنائزو ةاره لنابق نيب يضابإلا بهذملا رشتناو } ناثلا

 رايخا متف } ةرصبلا ىلإ ةيملعلا تاثعبلا نم ديزملا لاسرإ ةرورض ةيضابإلا ةاعد ىار كلذ دعب

 يف ريبك ناش مهل نوكي نا برغلاب ةيضابإلا ةاعد مهيف لما نمم ةفلتخم قطانم نم بابش ةعبرا

 بينملا وبا : مه رفنلا ءالؤهو ؛ برغملا ىلإ ملعلا ةلمحب كلذ دعب نوفرعيس نيذلاو . لبقتسملا

 ١ سلبارط بونج ساش نم ( م٦٢٨ / ه١١٦ : يح ر يستاةملا رازد نب ليعامسإ

 مصاعو ! ناوريقلا نم لصالا يسراف ( م٧٨٧ / ه١٧١ : ت ر متسر نب نمحرلا دبعو

 وباو { رئازجلا لامشب ساروألا لابج يف ةتارئَس ةليبق نم ( م٨٥٧ / ه١٤١ : ت ر ناردسلا

 . "» سنوتب ةرازقن نم ( م٧٥٢ / ه ٤ . : يح ) يرارفلا يلبقلا دواد
 هبادرس يف ةديبع يبا مامإلا دي ىلع ملعلا نوسردي تاونس سمهل برغملا ىلإ ملعلا ةلح يضف

 / ه٤٤١ : ت ر ينميلا يرفاعملا حمسلا نب ىلعألا دبع باطخلا ياب اوقتلا كانهو . ةرصبلاب
 مهتيزهاج ةديبع وبا مامإلا ىأر نا دعبو ؛ لبقتسملا يف ريبك ناش هل نوكيس يذلاو ا ( مم١

 ام ةدعلاو ددعلا نم مكتوعد لها يف نكي نإف مكدالب ىلإ اوهجوت " : مهل لاق برغملا ىلإ ةدوعلل

 يبا ىلإ راشاو ، " هولتقاف يأ نإف ؛ مكنم الجر مكسفنا ىلع اولوف } مكيلع ةيلوتلا هعم بجت
 . "» يرفاقملا باطخلا

 يلو . ةديدجلا مهتلود ةماقإل دادعإلاو ، ةرصبلا يف هوملعت ام رشن ارادبو 0 مهدالب لا ارداعف

 ةيضابإلا مهتلود نالعإو ةمامإلاب باطخلا يبا ةعيابل فورظلا تحنس م٧٥٧ / ه٠٤١ ةنس

 . " برغملاب ةيضابإلا ىلع امامإ هتعيابمب اوماقف } ةديدجلا

= 
 . ٦٢١ص . ةيضابإلا ةكرحلا ةأشن . تافيلخ ضوع 0
 ٠ ٥٥ص . ٢ج . ةيضابإلا مالعا مجعم ، نورخآو زاحب ۔١٢١ص ى قباس ردصم ! تافيلخ ضوع ٧ ١٩/١- خناشملا تاقبط . ينيجردلا ۔٤٥ص ٠ م٦٨٩١ / ه٦٠٤١ : ٢ط . نانبل ء توريب " يمالسإلا برغلا راد } مهرابخاو ةمئالا ريس باتك . ( ءايركز وبا ) ءايركز يبأ نب ىيحي - ٥ص ث ( خم ) ةسوفن لها ريس باتك ا يروطغبلا دمحم نب نيرقم »
 : ةمجرتلا ١ مقر ٠٢٤٩٦ ص . ٢٨ ٥ : ةمجرتلا مقر ٢٢٩. ص 6 :٢. ةمجرتل 1 مقر . ٩ ص 6 ١٠٧ : ةمجرتلا مر

 . ٥٢٤ :ةمجرتلا مقر . ٢٤٢/٦ . قباس ردصم . نورخاو زاحب ۔١/١٢ } قباس ردصم 6 ينيجرنلا 0
 = ى نانبل ه توريب ٠ ةيملعلا بتكلا راد ٠ ٤ج . نودلخ نبا خيرات ا نودلخ نب دمحم نب نمحرلا دبع ۔٧٥ص ٠ ةمنالا ريس 4 ءايركز وبا ۔١١!٧ص . م٦٨٩١ / ه٦٠٤١ : نانبل ؛ توريب . رداص راد عباطمب عبط ٠ ايناملا . ندابسيفب زياتش زنارف راد رشانلا ه بوقعي نب ملاسو زترافش : ت . نيدلا عئارشو مالسإلا هدب هيف باتك ؤ مالس نب باول 6



 ٢٢ هيراضمل ديا ءاضإ

 وبا مامإلا راسو 3 ناوريقلاو سلبارط ىلع ةرطيسلا ةيضابإلاو باطخلا وبا مامإلا عاطتسا
 باطخلا يبا مامإلا دهع نع ثيدحلا نا ةقيقحلاو { اماحصأ ىلإ قوقحلا داعأو لدعلاب مهيف باطخلا

 دهعل ديهمتلا وه باطخلا يأ مامإلا ةعيب ىلع جبرعتلا نم يفدهو ؛ لقتسم ثحب ىلإ جاتحيو لوطي
 . تركذ امك متاح يبأ مامإلا

 ٠ ةيضابإلا دي ىلع امب اونم يتلا ءاركنلا ةميزهلا هذه ىلع نويسابعلا تكسي مل مومعلا ىلع

 هماوق اشيج اولسراف ، ةيضابإلا دي ىلع ةقحاس ةميزمب ىنمت ةرم لك يلو ارتت مهشويج اولسراف
 . ةميزهلاب كلذك ينمر ، ( م٦٦٧ / ه٩٤١ : ت ر يعازخلا ثعشألا نب دمحم ةدايقب افلا نيعبرا

 مسوملا ناكر { نيبسابعلا شيج باحسنا ةيضابإلا نظف { باحسنالاب رهاظتو ةليحلا ىلإ اجلف

 مهملعار كلذ نم باطخلا وبا مامإلا مهرذحو . مهلوقح ىلإ اوداعف داصح مسوم

 لعفلابو ، ىودج نود نكلو 3 0» ركمو ةديكم لها = ناطحقلا ينميلا يبرعلا وهو = برعلا نا
 نم ىلع ءاضقلا عاطتساو اعرسم داع . باطخلا يبأ مامإلا شيج قرفت ثعشألا نبا ىأر امدنع

 يف كلذ ناكو . هللا هحر باطخلا وبا مامإلا دهشتساو 3 اعيج مهلتقف باطخلا يبأ مامإلا عم يقب

 باطخلا يبا مامإلا مازهنا نا رداصملا ضعب ركذتو ؛ ( اغزَات ) ةكرعم يف م١٩٦٧ / ه٤١ ٤ ةنس

 لبق نم رمألا هللو } هحلاصل ثعشألا نبا هلفغتساف . هشيج باصا يلبق عدصت ىلإ دوعي ناك
 . ؛٦) دعب نمر

 ىلع ايلاو باطخلا وبأ مامإلا هنيع يذلا - متسر نب نمحرلا دبع لواح دقو

 باطخلا يبأ مامألا داهشتسا رابخأ نا الإ { هتدجنل باطخلا يبا مامإلاب قاحللا = ناررثقلا

 كلذ دنعف ! هيلع تراث امنأ دجو ناوريقلا ىلإ داع املف } قيرطلا يف لازي ال وهو هتلصر هباحصاو

 دبع رمع /د : ت ٨ ٤ج 0 خيراتلا يف لماكلا .ريثألا نبا ينابيشلا دمحم نب يلع -؟٢٦ص 0 م٢٩٩١/ ه ١٤١٣ : اط =
 ٠ يشكارملا ىراذع نبا ۔٢٢٢ص : م١ا٧٢٩٩/ ه١ا٧١ : ١ط ؛ نانبل ى توريب ٨ يبرعلا باتكلا راد ء يرمدت مالسلا

 ۔ ٧٢ ۔ء٠٢ص . م٨٩١آ : ٢ط . نانبل ى توريب ى ةفاقثلا راد 4 اج ٠ برفذلاو سلننألا رابخا يف برغملا نايبلا

 . ةوعدلا جهنم ى رصان دمحم -٨٤١ص ى ةيضابإلا ةكرحلا ةاشن " تافيلخ ضوع ۔ ٢٦/١ ى خناشملا تاقبط 6 ينيجردلا
 .٠٠١ص

 بطاخ باطخلا ابأ لعلو . ةعدخ برحلاو . برحلا يه امنإو ركمو ةديكم لها برعلا نا يف رمالا سيل ةقيقحلا يف )
 . مه رفتتسيو مههبني امب ربربلا
 ۔٩٢٦٢,/1 } نودلخ نبا خيرات ء نودلخ نبا -٩١٦ص . ةمنالا ريس . ءايركز وبا ۔١٢١)ص ى مالسإلا هدب 0 مالس نبا ")
 ۔ ٣؟٢٦,/١ . قباس ردصم ٨ ينيجرنلا ۔ ٧٢ ۔١٧,/١ . قباس ردصم 6 ىراذع نبا ۔٤/٨٢٦٢ ؛ قباس ردصم .ريثألا نبا

 .١٥١ص ى قباس ردصم 6 رصان دمحم ۔-٢٥١ص : قباس ردصم ؛ تافيلخ ضوع
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 ( م٣٢٨ / ه٨٠٢ : ت ر باهولا دبع هنبا ةبحصب ايفختم برغملا ضرا ىلإ هجوتلل رطضا

 ثعشالا نبا ممم عمسف } ةيضابإلا خويش هقحلف } ( جّجَفوُس ) ىعدي لبج يق نصحتف 6 هل دبعو

 جرخُي نا عطتسي ملو هدنج يف يردجلا عقر ىتح لبجلل ارصاحم لظو . لبجلا رصاحو ممم قحلف

 هعم نمو نمحرلا دبع للا حاراف ، ناوريقلا ىلإ اعجار ركف إ لبجلا نم هباحصاو نمحرلا دبع

 . 0_» هرش نم
 مهنم لتقف { ةيضابإلا مهيف امب ربربلا ةعباتمب ثعشألا نبا ماق باطخلا يبأ مامإلا داهشتسا دعب

 ربربلا ةقحالمل يريزجلا ىعديو هعابتأ دحا لسراو 5 ريقحتلاو لالذإلا جهنم مهعم جهتناو 3 ريثكلا
 رئارحلا مهيراوج موقت نأ ربربلا ىلع طرتشي ناكف 9 ثعشألا نباك ادساف املاظ يريزجلا اذه ناكف

 كاهتنالاو دمعتملا لالذإلا اذم ةماع ربربلاو ةصاخ ةيضابإلا ضري ملف إ ") هسارو هتيحل يلغب

 . ثعب ( اغزَوات ) ةكرعم يل هباحصار باطخلا يبا مهمامإ داهشتسا حارج لمدنت ملو 0 مققامرحل

 ةنس يف سئبارَط يف يزوللا بوقعي متاح ابا وه مهيلع اديدج امامإ اوعياب قح
 .م٢٦٢ ا ه٥٤١

 ؟ يزوزنلا متاح وبا مامإلا وه نمف

 ٢ - متاح يبأ مامإلا بسن :

 دقو } يدنكلا يراو يزورملا يبجثلا تفوطي نب نيدم نب بيبح نب بوقعي متاح وبا وه

 ىراذع نباو ينيجردلا ءايركز يبا نم لك ركذف { هيبا مسا يف رداصملا نيب فالخلا عقو

 ركذر . نورابلا ىجي نب هللا دبع خيشلا كلذ ىلع مهقلارو ( بيب ) هنأ قيقرلا نع القن
 يلكرزلاو ريثألا نباو نودلخ نباو يخامشلاو مالس نبا ركذو ! ( ديبل ) هنأ مجعملا باحصأ

 بوقعي نب ملاس خيشلاو نورابلا اشاب ناميلس خيشلا كلذ ىلع مهقلاوو 5 ( بيبح ر هنأ

 باتك ققحم يبرعلا ليعامسإو زاجب ميهاربإ /دو تافيلخ ضوع ادو رصان دمحم اد و

= 
 . ةيضابإلا ةكرحلا ةاشن . تافيلخ ضوع ۔ ٢٥/١ } خناشملا تاقبط . ينيجردلا ۔٠٧ص . ةمنالا ريس . ءايركز وبا )
 .٦٢٩١ص . ةوعدلا جهنم ٠ رصان دمحم ١ ٥٠ص
 ةنطلس . ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو . ١ ج4 ريسلا باتك . يخامشلا ديعس نب دمحا ۔١ ٧٢ص ٠ مالسإلا هدب 6 مالس نبا ))
 . ١١ص ٠ ح٢؟ ٠ ق١ ٨ ١ج . خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا إ رمعم ۔١٢١ص ى م٧٨٩١ / ه٧٠٤١ ؛ نامع
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 ردصم مدقأ هباتك دعيو { متاح يبأ مامإلا دهع ىلإ برقألا وه مالس نبا نا امبو . » ةمئألا ريس
 . حصالا وه ( بيبح ر نا رهاظلاف يضابإلا خيراتلا لوانتي يضابإ

 نممف . ءالولاب ةدنك ةليبق ىلإ بستني متاح ابا نا ركذ نيرصاعملا نيثحابلا ضعب نأ ةقيقحلاو

 يبرعلا ليعامسإو { ‘ ةيضابإلا مالعا مجعم باحصأو { > رمعم ىبي يلع خيشلا كلذ ىلإ بهذ
 ىلإ بهذ هنإف شيفطا ميهاربإ قاحسإ وبا خيشلا اماو ؛ ؤ زاب ميهاربإ /دو } ‘ُ) ةمئألا ريس ققحم

 ملو كلذ زواجت هنا رهاظلاف ، همدع نم ىلوم هنوك ىلع زكري مل هنا الإ 0 '»ةدنك ةليبق نم يبرع هنأ

 . قيقحتلاو ثحبلاب هقرطي

 هنوك ىلإ راشأ يخامشلا نأ تدجوف 0 خيراتلا يل ةمدقتملا ةيضابإلا رداصم مها تعجار دقو

 راشا مهنم ادحا دجا ملف { 0 يدازبلاو ينيجرلاو ءايركز وباو مالس نبا اماو { ‘) ةدنك ىلوم

 ةراشإي ولو مهنم دحا ركذي ملو لب ، الصا يدنك وا ةدنك ينبل ىلوم متاح يا مامإلا نوك ىل
 ! ايبرع هنوك ةطيسب

 ۔ ١/,٣٦ ى خئاشملا تاقبط ٠ ينيجردلا ۔-٢×٢ص ٠ ةمئالا ريس 0 ءايركز وبا ۔٨٢١ص ٠ مالسإلا هدب . مالس نبا ٧
 نبل ۔٥/٨٦١ ٨ لماكلا .ريثألا نبا ۔٤/٠٢٢ . ١٨٢/٣ ي نودلخ نبا خيرات ، نودلخ نبا - ١٦١/١ . ريسلا . يخامشلا
 : ٢ط . نانبل ى توريب 0 نيبالملل ملعلا راد . ٨ج ٠ مالعالا . يلكرزلا نيدلا ريخ ۔١/٨٧ . برفُملا نايبلا ى ىراذع

 ١ يرماضلا ةبتكم . نيدلا ةمئأ ةفرعم ىلإ نيئدتبملاو ةماعلا ملس ةلاسر " ينورابلا ىيحي نب هللا دبع ۔-١٧٩١ص . م ٦
 . ةيضابإلا خيرات رصتخم 0 عيبرلا وبا ينورابلا ناميلس -٦١ص . م٦٩٩١ / ه٤١ا٦١ : ١ط . نامع ةنطلس ى بيسلا
 ۔٢٦ص . م٦٨٩١ ٨ سنوت ٠ ينيوجلا راد 0 ةبرج ةريزج خيرات ، بوقعي نب ملاس ۔-٤٢ص ٠ ةلجسم ريغ رشنلا ةهج

 9 ةيمتسرلا ةلودلا . زاحب -٥١٧١"ص ٠ ةيضابإلا ةكرحلا ةاشن 0 تافيلخ ضوع ۔٢٦٥١ص ٠ ةوعدلا جهنم . رصان دمحم
 . ١٠٢٥ : ةمجرتلا مقر ى ٤٢٥/٦ . ةيضابإلا مالعا مجعم . نورخاو زاحب ۔٢٦ص

 . ١١٦ص 6 ١ق . ١ح 6 ١ج ٧ خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا ! رمعم ")
 . ١٠٢٥ : ةمجرتلا مقر ى ٤٧٥/٦ . قباس ردصم . نورخاو زاحب ©

 . شماهلا ٢١٧ص . قباس ردصم . ءايركز وبا ا)
 هذه اهنمض نمو اياضقلا نم ديدعلا لوح هتشقانو ايفتاه زاحب /د ةثداحمب تمق - ٢٦ص . قباس ردصم . زاحب ()
 ىلإ ليمي هنا ىلإ راشاو . ةيمتسرلا ةلودلا هباتك يف حضو امك ةدنك ينبل ىلوم متاح ابآ نا ىلإ بهذي هتدجوف ةيضقلا
 مرحم نم ١ دحالا , ريكب ميهاربب زاحب /د عم فتاهلا ربع ةيملع ةسرادم ) ةيدوبعلا ءالو سيلو بسنلا ءالو ءالولا نوك

 .(م٤٠٠٢٦ا رياربف نم /٢٢ ه ٦٥

 9 يتالتلا ميهاربإ نب دوادو يخامشلا ديعس نب دمحا : حرش 0 اهحورشو ديحوتلا ةمدقم ى صفح وبا عيمج نب رمع (»
 . شماهلا ٢٧ص ٠ نامع ةنطلس ؛ طقسم ةعبط } قاحسإ وبا شيفطا ميهاربإ : قيلعت

 . ٨ ١٦١/١ ريسلا ؛ يخامشلا ا٧)

 . ٧/١ . ٢٦ ؛ قباس ردصم . ينيجردلا ۔٢٨٧ص . قباس ردصم : ءايركز وبا ۔٨١٢١ص . قباس ردصم . مالس نبا ()
 . ١٧٢ ص ى ( خم ) هاقتنملا رهاوجلا ا يداربلا ميهاربإ نب مساقلا وبا - ٧ . ٨ . ٤٠ . ٧٤
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 ةربرب ةليبق ةراوه ةليبق نا مولعملا نمو . ايراوُه هناربتعي ينيجرئلاو يدابلا نا تدجو لب

 ىلإ بهذر ةراوه ىلإ متاح ابا مامإلا بسن نم ىلع ضرتعا زوب دمحم خيشلا نكلو ! 0 ةيبرغم

 هذه نطاوم نا ركذو . ةليغم عورف نم ةيرتب ةيربرب ةليبق ةزورلَم نا ركذو . ةزولَم نم هنا

 راصف ةَراوُه يف لرف سلبارط ىلإ اولقتنا هدادجا وا متاح ابا ناو ، طسوألا برغملا يف ةليبقلا

 . ") اهيلإ بسني
 ىلوم هنوك ىل ايئامف رشي ملو ، لصالا يربرب متاح يبا نوك حجري زود خيشلا نا ظحالنف

 يلا رداصملا ىلإ ةلاحإلا مدع يف نيمدقتملا جهنم عبتي هنوك زوب خيشلا دمتني دق نكلو . ةدنكل

 اياضقلا نم ريثك يف اهيلع دمتعا يتلا عجارملاو ردامملا ركذي ال هدجنف 3 ممقامولعم اهنم نوقتسي

 جهمملا ىلإ رقتفا كلذب هنإ ذإ ، ( ريبكلا برغملا خيرات ) مخضلا يعوسوملا هباتك يل اهقرط يلا

 نم هيلإ لصو ام ديفتسي نأ نيرصاعملا نم وهو زود خيشلا لثمب يرحو . يميداكألا يملعلا

 نا الإ . هتيقبساو هباتكو زوب دمحم خيشلا ردق نم صقتن ال اننا عم } يملعلا ثحبلل جهانم

 ةدوعلا ةيناكمإ نم نيثحابلا نم هدعب ناي نم مرح كلذب وهف { كلذ يضتقت ةيملعلا ةنامألا

 . اهيلع دمتعا عجارمو رداصم كانه تناك نإ { اهيلع دمتعا يلا عجارملاو رداصملل

 نا ركذ نودلخ نبا نإ ذإ } ايربرب متاح يبا نوك نم زوب خيشلا هيلإ بهذ ام ةحص رهاظلاو

 تيصمت نب نتاف ينب نوطب نم نطب اهنأو ، طسوألا برغملا نطقت ةيرتب ةيربرب ةليبق يزروزنملا ةليبق

 متاح يبا مامإلا نوكب حرص نودلخ نبا نإ لب ؛ ا" رتبالا سيغدام نب كيحز نب سيرض نب
 . ث " ةزوزلم نم تفوطي نب نيدم نب بيبح نب بوقعي متاح وباو " : لاق ثيح ايزرزلم ايربرب

 عورف نم عرف يزوللا ةليبق نوك نم زوبذ خيشلا هيلإ بهذ ام ةحص مدع يل رهظي هنا الإ
 نم نتاف ينب ... " : نودلخ نبا لاق نتاف ينب نم نوطب يه امهريغو ةليغمو ةزوزلم نا ذز ؛ ةليغم

 ةليغمو ةنويدمو ةيموكو ةنيدصر ةياملو ةرغطم نوطب مهو ... رتبلا ةرباربلا نوطب ىدحإ ةسيرض

 ., ٨ ٢٩٤١ ةيضابإلا مالعا مجعم ى نورخاو زاحب 0
 ٥٨. ص . م ٠ ةيبرعلا 3 1 . ودلك نا خيرات . نودلخ نبا ) ١٩٦٢ ٨ / ه٢٨٣١ : ١ط . ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد . ٢ ج . ريبكلا برغملا خيرات ؛ زوبد يلع دمحم

 . 7/,١٨٤ } قباس ردصم ى نودلخ نبا ا')
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 نب كيحز نب سيرض نب تيصمت نب نتاف دلو نم مهلكو ةنودو ةسانكمو ةزوزلمو ةمامطمو
 . ') " رتبألا سيغدام

 يه لب { رتبلا ربربلا نوطب نم تسيل ةراوه نإ ثيح . ايراوُه سيل هلا رهظي يذلا كلذكو

 . ') نودلخ نبا بهذ امك سنرب نب غيررا نب راوه دلو نم سناربلا ربربلا نوطب نم

 نوبسني يتلا مهما مسا وه ( بيج رو . ةدنك نم ةيناطحق ةيبرع ةليبق يهف يبجلا ةليبق امأو

 رسكر ءاتلا مضب = بيجك ونب " : يدنشقلقلا ةباسنلا لاق ، رصمب اهلحو } مهوبا ليقو . اهيلإ

 نب بيش نب سرشأ ونب مهو ةدنك نم نطب = ةدحوم ءاي مث تحت ةانملا ءايلا نوكسو ميجلا
 امب اهونب فرع امهمأ يه بيجتو 8 يدعو سرشأ دلولا نم هل ناك ... ةدنكو . ةدنك نب نوكسلا

 مه بيجت ربعلا يف لعجر : ديبع وبا لاق اذك إ جحدم نب اهر نب ميلس نب نالوب تنب بيجت يهو
 نم ناك وهف : يعاضقلا لاق ، نوكسلا نب بيبش نب سرشا ينبا دعس ينبو يدع ينب نع ةرابع

 ال مل ابا بيجت لعجف ةدنك نب بيجت ونب مه : يرهوجلا لاقو إ بيجت هل ليق دعس ينبو يدع دلو

 . "» " رصمب ةطخ مهل يعاضقلا ركذ دقو امأ

 ضعب ىلع كلذ يف دمتعا ةدنك ىلوم متاح يا مامإلا رابتعا ىلإ بهذ نم نا رهاظلاو
 وه متاح يبا مسا نا ركذي ريثألا نباف ا يلكرزلاو نودلخ نباو ريثألا نباك ةيضابإلا ريغ رداصملا

 متاح وبا همسا نأ ركذيف كلذ ىلع هقفاوي نودلخ نبا دجنو { 6 ةدنك ىلوم بيبح نب بوقعي

 دكؤيف نودلخ نبا نع سبتقي يلكرزلار 3 0 ةدنك ىلوم يضابألا بيبح نب بوقعي
 . » هيلإ بهذ ام

 . ١٧٨٤/٣ ! نودلخ نبا خيرات ى نودلخ نبا 0')
 . "٨ ١٨١/7 ٨ ١٨٦١ قباس ردصم ى نودلخ نبا )
 ناميإلا ءادن علوم ٠ برملا باسنأ ةفرعم يف برالا ةياهن يدنشقلقلا يلع نب دمحا: رظنا )

 عقوم . باسنالا ريرحت يف بابللا بل ى يطويسلا ركب يبا نب نمحرلا دبع ۔١! ٠ ٩ص . ( »»س.ةا-ع.(
 . ٢ ص : ( ««پ.!-ع.( ناميإلا ءادن
 / ه٨٠٤١ : ١ط 0 نانبل ى توريب 0 ةيملعلا بتكلا راد ى ١ج ٠ باسنألا . يناعمسلا دمحم نب ميركلا دبع : رظناو

 . ٤٤!٨ص .م ١٩٨٨
 ١٦٨/٥. . خيراتلا يف لماكلا .ريثألا نبا (')

 ٠) قباس ردصم ى نودلخ نبا . ٢٣٠/٤ .

 . ١٩٧/٨ 0 مالعألا } يلكرزلا ()

 



 ٣٨ هيراضك درأ ءاضإ

 ؟ ةدنكل ىلوم هنوك نم هيلإ اوبهذ اميف مهدنتسم يلكرزلاو نودلخ نباو ريثألا نبا ركذي ملو

 روسملا دلو نم نميلا برع نم ةراوه ةليبق نوك نم ةباسنلا ضعب هركذ ام ىلع اودمتعا مهلعلف

 نم ةَراوُه نا ركذيو ٠ كلذ دري هسفن نودلخ نبا نا الإ © ةدنك نب سرشأ نب كساكسلا نب

 . انيلع رم امك ةزوْلَم نم ايربرب متاح ابا ةع كلذك نردلخ نباو { اا ربربلا نم سناربلا نوطب

 !؟ ةدنك ىلوم هنا هباتك نم رخآ عضوم يل ركذي اذاملف

 يبجثلا ةليبق ىلإ هبسنو ةيربربلا يزوللا ةليبق ىلإ هبسن نيب عمجلا اولراح مهلعل نكلو

 ةيدنكلا يبجنلا ةليبق لبق نم هنابآ دحا وأ وه يبسلل ضرعن ايربرب هرربتعاف ! ةييرعلا ةيدنكلا

 . دراو لامتحا وهو . ةبراضتملا لاوقألا نيب عمجلل هيلإ ليما ام اذهو ؛ ةدنكل ىلوم حسا

 دحا وا وه ضرعت مث . ةيربربلا ةزورلَم ةليبق ىلإ يمتني لصألا يربرب متاح ابأ نإف قبس امم اذإ

 نطوم برغملا ىلإ داعو قتعا مث 9 ءالولاب اهيلإ بسنف ةيدنكلا يبجلا ةليبق لبق نم يسلل هئابآ
 بهذملا يف مامإلا طورش نم نإ ثيح . ةمامإلاب ةيضابإلا هعياب امل اقرتسم لظ ول هنإ ذإ 3 هئابآ

 اذم نع اثدحتم ةلا هظفح يليلخلا دمح نب دمحا ةمالعلا خيشلا ةحامس لاق ةيرحلا يضابإلا

 املسم الجر نوكي ناب كلذو . ةمات ةيلها اذ ناك نم الإ هل راتخي ال بصنم وهو ... " : بصملا

 تالهؤمب اعتمتم { افلاب ارح نوكي ناو ةهاع هب تسيل لقعلاو ساوحلا ميلس اعرو

 . قتعي مل اقيقر لازي ال وهو متاح يبا ةعيابمب ةيضابإلا موقي نا نكمي الف ! ") " حلا ... ةدايقلا

 ١٨٦٠. نودلخ نبا خيرات . نودلخ نبا )

 ؛ دعاولا ليجلا ةبتكم " يملاسلا نيدلا رون مامإلل داقتعالا مظن يف دارملا ةياغ ةموظنم حرش : يليلخلل دمح نب دمحا ا
 . ١١٦١ص ٨ م٢٠٠٢ / ه١(٤٢ . نامع ةنطلس ! طتسم

  



 ٣٩ هيراض تي اع اضإ

 ٤ - باطخلا يبأ مامإلا ةلود يف هرودو ملعلل هبلط :

 دي ىلع ذملتت هلعلف { » مهريغو برغملا ىلإ ملعلا ةلمح نع ملعلا ذخا هنا رداصملا ركذت

 . "» املعو ةناكم باطخلا يبأ مامإلا ةجرد يل متاح وبا دعيو ؛ رطيغم نباو دعس نب ةملس

 رهظي نكلو ، باطخلا يبا مامإلا دهع يف متاح يبا رود نع ائيش ركذت ال رداصملا نا ةقيقحلاو
 ٥8 مهروجو سابعلا ينب ملظ دض يحافكلا هبرد ءاقفر نمو باطخلا يبأ شيج نمض نم ناك هنا

 ريبك ناش هل ناك هنأ رهظيو لب . ") باطخلا يبا باحصا ةيقب نم هنأ هفصو ءايركز ابا نأ كلذو

 يتلا كراعملا يف كراش هلعلف ؛ باطخلا يبال افلخ ةيضابإلا هعياب امل الإو باطخلا يبا مامإلا دهع يف

 فلك امك قطانملا نم ءيش ةيالوب باطخلا وبا مامإلا هفلك امبرو ، باطخلا وبا مامإلا اهضاخ

 . كلذ ركذت مل رداصملا نا ريغ ناورفلا ةيالوب متسر نب نمحرلا دبع

 : ةمامإلاب هتعيابم - ه
 / ه٤٥١ ةنس ليقو ، ‘'أ م٢٦٧ / ه٥٤١ ةنس ليقف ؛ هتعيب ةنس يف رداصملا تفلتخا

 , '» م٨٦٧ / ه١٥١ ةنس يف عيوب متاح ابا نا يلكرزلاو ريثألا نبا نم لك ركذو 3 ) م ٠

 . "» ريثألا نبا هركذ ام دواد ناميلس خيشلا حجر دقو

 . ديدج نم ةيضابإلا فوفص مظنيلو راصنالا نم ردق ربكا هلوح عمجيل رسلا يف لمعي لظو
 ؛ نايس امك م١٧٧ / ه٥٥١ ةنس يف دهشتساو ! م٧٦٧ / ه٠٥١ ةنس يف ةرونلا نلعا مث

 :١٠٣٥. ةمجرتلا مقر ٤٧٥/٦٢ ٠ . ةيضابإلا مالعا مجعم ؤ نورخاو زاحب )

 . :١٠٢٥ ةمجرتلا مقر ٤٧٥/٦ ٠. . قباس ردصم ٨ نورخاو زاحب ))

 . ٣٢٢٧ص . ةمئالا ريس ٠ ءايركز وبل »

 . يمالسإلا برغلا راد 0 ريكب ميهاريإ زاحبو رصان حلاص دمحم : حت . نييمتسرلا ةمنألا رابخا . ريغصلا نبا ؤ)
 ص ةوعدلا جهنم ٠ رصان دمحم ۔٧؛٢ ص ى ةمنألا ريس 6 ءايركز وبا ۔٢٢ص . م١ ٦٨٩/ه٦٠٤١. نانبل ٠ توريب

 عباطملا ، ايقيرفإ لامشب نامع ةقالع . يريبعجلا تاحرف ۔٨٥١ص ى ةيضابإلا ةكرحلا ةاشن . تافيلخ ضوع ۔ ٦
 زاحب ۔-٩١٦ص ٠ ةيمتسرلا ةلودلا ء زاحب -٦؟٢ ص ث م١٢٦٩١ / ه١ ٤١٦ : ١ط . نامع ةنطلس ٠ يور ٠ ةيملاعلا

 ١٠٥. : ةمجرتلا مقر . ٤٧٥/٦٢ . قباس ردصم ى نورخاو

 ٠ مالسإلا ءدب ! مالس نبا ٠ ص١٢٨۔ ؛ خئاشملا تاقبط . ينيجردلا ٢٦/١ ريسلا ؛ يخامشلا ۔ ٠ ١ ينورابلا ۔ "
 ريبكلا برفملا خيرات . زوبد -٤٢ص ى ةيضابإلا خيرات رصتخم 0 ينورابلا عيبرلا وبا ۔٦١ص . ةماعلا ملس ةلاسر .

_ . ٥ 
 . ١٩٧/٨ . مالعالا ؛ يلكرزلا ۔٨١٦١ . ١٦٦/٥ ث لماكلا .ريثألا نبا )

 . ٨٩٥ص ى دواد وبا ةعبطم ٠ يمالسإلا برغملا خيرات نم تاقلح ‘ فسوي نب دواد ناميلس اا



 ةيراضح تاءاضإ

 روتكدلاو يريبعجلا روتكدلار رصان دمحم روتكدلاك ، نيرصاعملا نيثحابلا نم ددع هحجر ام اذهو

 رداصملا ضعب باهذ يف ببسلا لعلو ؛ مجعملا باحصار زاب ميهاربإ روتكدلاو تافيلخ ضوع
 . ةرتفلا هذه يف نيسابعلل هتلزانمو ةحاسلا ىلع هزورب وه ه٤٥١ يل عيوب هنوك ىلإ

 قاحس) وبأ خيشلا ضرتعا دقو } 0 عافد ةعيب هتعيب دَع ىلإ رداصملا بلغا تبهذ دقو

 ةعيب افوك ىلإ بهذ نم مالك ربتعاو ، روهظ ةعيب امفوك ىلإ بهذو } كلذ ىلع شيفطا ميهارب]

 شويجلا زهج متاح يبا مامإلا نوكب جتحاو { هريبعت دح ىلع خيراتلا يف مه سيل ءاهقف مالك عافد

 نيسحو ةئامئالث هدونج تفلب ىتح ابولطم ال ابلاط بوص لك يف يغبلا لها لتاقو ةمامإلا دطرو
 هل ناو } نيعبسو سمخو ةئامنالث نم اوحن هعئاقو تناكو . ةلايخلا نم افلا نينامثو ةسلو | ةاشم افلا

 نا دعب رمألا نم هل سيل عافدلا مامإ نإ : لاقو { ربربلا يف قحلا مالسإلا نيكمت يف اميظع الضل

 . ه اهرازوأ برحلا عضت

 مهدجنف } ةيضابإلا رداصملا يل عافدلا ةمامإ حلطصم فيرعت ىلإ اندع اذإ نكلو

 دنع هنومدقي مامإ ىلع سانلا عامتجا وهو روهظلا مدع اذإ ةبجاولا ضورفلا نم ٠ : هناب هنولرعب

 لاح عقت يتلا ماكحألا عيمج هيلع بجتو هتمامإ تلاز لانقلا لاز اذإف ، مهمثد يذلا ودعلا مهتلتاقم

 : هلوقب شّيفطا فسوي نب دمحم ةمنألا بطق اهفرعو 0 '" " هنعاط مهيلع ببتو . امامإ هنوك

 لاز اذإو 3 هل بصني ماماي هنع ملظلا عفد نرديري نمل مهلاومأ ءاج وأ مهءاج اذإ ردعلل عافدلاو "

 بعل اذإ هؤاقبإو رارمتسا ىلع هثصت زوجي : ليقو ؛ ثداحل هريغل را هل ددجنل ةمامإلا تلاز ردملا

 { _) " اهنم ثدحي ال ىقبي لب برحلا لاوزب لوزي الف { رارمتسا يفل البر رارمتسا ديق الب
 عمتجي نأ وهو : عافأللا ... " : هلوقب هللا هظفح يليلخلا دمح نب دما ةمالعلا خبشلا ةحامس اهفرعو

 )٨( ةمنالا ريس . ءايركز وبا ۔٢٢ص . نييمتسرلا ةمئالا رابخأ } ريغصلا نبا ٠ ص٧٢٣- خناشملا تاقبط ؛ ينيجردلا ١

 ٦١ ةكرحلا ةأشن ى تافيلخ ضوع ۔-٢٥١ص : ةوعدلا جهنم ، رصان دمحم ۔٠٢٧ص ى ديحوتلا ةمدقم ، عيمج نبا
 ايقيرفإ لامشب نامع ةقالع . يريججلا ۔٨١١ص . ةيضابإلا ٠ ص٢٢۔ زاحب ٠ ةيمتسرلا ةلودلا ٠ ص٦٩۔ زاحب

 ةيضابإلا مالعا مجعم } نورخأو . ٤٧٢٥/٦ ، ةمجرتلا مقر : ١٠٢٥.
 ٠. مقر شماه ٢٢ص 0 قباس ردصم ٧ عيمج نبا ا٧)

 . ٠١؛ص ى قباس ردصم . عيمج نبا ا"

 , ةرارقلا ى ثارتلا ةيعمج ؤ نتنيو رصانلا نب ىفطصم : حت ٧ ديحوتلا ةديقع حرش ، شيفطا فسوي نب دمحم ٍ')
 .١٥٩١١ص . مآ ٠٠١ /هاا٢٢:ا١ط. رنازجلا

  



 ٤١ ةيراض تاءاضإ

 نع اعافد مهدوقيل مهنم دحا ةعيابم ىلع مهيلع ضاضقنالاب مهردع مهنجافي امدنع نوملسملا

 . ") " هتعيب كلذب يهتنتو ، ردعلا فشكنيو ةمغلا يلجنت نا ىلإ } مقامرح نعو مهنيد

 ٠ ةقباسلا فيراعتلا هيلع قبطت هدجن متاح ابا مامإلا اوعياب امدنع ةيضابإلا عضر انلمات ول ًاذر

 ثعشالا نبا مهردع مهيلع ضقنا مث 0 روهظ ةرتف يل باطخلا يبا مامإلا دهع يل اوناك ةيضابإلاف

 مهيلع امامإ اوعيابف مهتمرحو مهسفنا نع عافدلا ىلإ مهرطضا امم ، مهبقعتو مهدرشر مهمامز لتقو
 نوكت نا روهظلا طورش نم مث ؛ عافد ةعيب هنعيبف ؛ مهمجاه نم دض عافدلا ةلحرم يف مهدوقيل

 يبا مامإلا دهع يف ةدوجوم نكت مل ةلودلا هذهو { ىلاعت هللا عرش اهيف نوقبطب ةنمآ ةلود ةيضابإلل

 ٠ رمع مالسإ دعب ةكم يلو ةنيدملا يل ال يبنلاك روهظلا وه ةيضابإلا دنع روهظلا فيرعتف . متاح

 ناعمجيو روغثلا ناميقيو ناوزغيو ناعطقيو نامجريو نادلجيو ةعمجلا نايلصي رمعو ركب يباكو
 . ") مئانغلاو تاوكزلا

 ضعب نيعو ناوريقلاو سلبارط ىلع ةرطيسلا نم نكمت متاح ابا مامإلا نا دجن لباقملا يف نكلو
 ىلع ايلاو ( م١٧٧ / ه٤٥١ : ت ر يرفاعلا زيزعلا دبع نيع هنأ درو دقف ، ةالولا

 ال لامعألا هذهو 3 ") متسر نب نمحرلا دبع ىلإ اهلسريو ةاكزلا عمجي ناكو لب } 0 ناوريقلا

 . روهظلا مامز الإ امب موقي
 امدنعو ، فوفصلا ديحوتو ءادعألا درل ةيادبلا يل عافد ةعيب متاح ابأ اوعياب ةيضابإلا لعلف اذإ

 ةلحرم تهتنا نمالا نم ليلقب ةيضابإلا معنو ، ناوريقلاو سلبارط ىلع ةرطيسلا نم نكمت
 { اهوضقني ملو هتمامإ ىلع متاح ابأ مهمامإ اررقأر ، روهظلا ةلحرم ىلإ ةيضابإلا لقتناو } عافدلا

 . ريبك لامتحا اذهو } روهظ مامإ ىلإ عافد مامإ نم لقتناف

 . ٥٠١ص . دارملا ةيلاغ ةموظنم حرش . يليلخلا »

 ٢١ ديحوتلا ةديقع حرش . شيفطا ۔٢١٦ص . ديحوتلا ةمدقم . عيمج نبا ٠ ص١١٥۔ ص . قباس ردصم ي يليلخلا ١٠٢ .

 _ نودلخ نبا خيرات ى نودلخ نبا ! ٢٣١/٤ - ى لماكلا ! ريثالا نبا ۔١/٧٧ ، برغملا نايبلا ء ىراذع نبا ١٧٠/٥۔
 ةيضابإلا مالعا مجعم 0 نورخاو زاحب -٤٦١ص . ةيضابإلا ةكرحلا تن ى تافيلخ ضوع . ٦٢/٢٥1 . مقر

 ةمجرتلا : ٥٥٢ ,
 . ٧٠١ص ! قباس ردصم ى تافيلخ ضوع ١/,٢٦- : خئاشملا تاقبط } ينيجردلا ۔٢٢ ص ٠ ةمنالا ريس . ءايركز وبا ا



 ةيراض تيا ءاضإ

 ٦ - ملظلا دض ةروثلا نالعإ :
 مدع رثآو ةيرسب لمعي لظ . م٦٧!٢ / ه٥٤١ ةنس يف ةمامإلاب متاح وبا عيوب نا دعب

 نكمم ردق ربكا عمجي نأ عيطتسي ىتح ! سابعلا ينب نم ةملظلا ةالولا دض هتروث نالعز يل عرستلا

 ينب نم ةالولا دض ةرولل ةيتاوم ةصرفل بقرتو بهات ةلاح يف لظف . هلوح راصنألاو تاوقلا نم

 ةيقيرفاب هلثم ةيضابإلا نم دحأل عمتجي مل اميظع اشيج نوكي نا ةرتفلا هذه يل عاطتساو ! سابعلا .

 ليقو ، افلا نوثالثو ةسمه اهنم ليخلا ‘ افلا نيسو ةنامنالدب نيخرؤملا ضعب هردق

 افلا نونامثو ةح »" .

 ةروث ببسب قرشملا ىلإ داع دقف باطخلا يا مامإلا ةلود ىلع ىضق يذلا ثعشألا نبا اماو

 ىلع ةالولا نم اددع ( م٤٧٧ / ه٨٥١ : ت ) روصنملا رفعج وبا نيعر إ ") هيلع هدنج

 كلذ يف ةيقيرفإ ىلع نييسابعلل يلاولا ناكو - م٨١٦٢٧ / ه١٥١ ةنس تءاج نأ ىلإ \ ةيقيرفإ

 ةسراف ةملك يهر ( درم رازه ) ب بقلملا ( م٠٧٢٧ / ه٣٥١ : ت ) صفح نب رمع تقولا
 ةروثلا نالعإل ةيتاوم ةصرفلا متاح يا مهمامإ ةدايقب ةيضابإلا دجو = » لجر فلا نع لجر ينعت

 ىلع فلختساو ، اهلوح روس ءانبل ةتبَط ةنيدم ىلإ ناوريقلا نم صفح نب رمع جرخ امدنع

 ربربلا عومج هيلع تراثو ، ( م٨٦١٧ / ه١٥١ : ت ) يلهلا بيبح نب بيبح مزاح ابا ناوريقلا

 هلتقو هتميزه اوعاطتساو مهيلإ جرخف . اهريغو ةيرفصو ةيضابإ نم )_" .
 ءاسا ةأرما رمأ يف اوعمتجا امنإ منأ نيرهاظتم متاح يبا مهمامإ عم سلبارط يف ةيضابإلا عمتجاف

 يلاولا - ( م٠٧٧ / ه٢٥١ : يح ر يدسالا رانب نب دينجلا مهيلإ ثعبف 3 اهجوز اهيلإ
 نينمؤملا ريمأل ةعاطلا اوبيجا : ناسرفلا دئاق مه لاقف سراف ةئامسمه = سلبارط ىلع يسابعلا ,

 ابأ مامإلا نودصقي امنإو روصنملا رفعج ابا نودصقي ال مهو } نينمؤملا ريمأل ةعاطلا انبجا : اولاقف

 )( ةيضابإلا مالعأ مجعم ى نورخآو زاحب ۔٢٧ص ى ديحوتلا ةمدقم ؤ عيمج نبا ۔١/٧ . بوغنلا نايبلا م ىراذع نبا ٨
 ٤٢ . ةمجرتلا مقر : ٢٥

 برفشلا نايبلا ى ىراذع نبا ۔٤/٨٢٣ . خيراتلا يف لماكلا اريثألا نبا ۔٤,٩٢٢ . :نودام ن خيرات } نودلخ نبا ا ٨ ١

 / ةيضابإلا ةكرحلا ةأشن . تافيلخ ضوع . ص١٠٦.
 قباس ردصم 6 ىراذع نبا ۔-٥/٨١٦١ ! قباس ردضم ١ريثالا نبا ۔٤/٠٣٢ . قباس ردصم ث نودلخ نبا ا} . ٧٧/١۔

 قباس ردصم . نورخاو زاحب -٩٢٦ص . ةيمتسرلا ةلودلا ى زاحب ۔٩٥١ص . قباس ردصم . تافيلخ ضوع ٠
 ٦ . ةمجرتلا مقر : ١٠٢٥.

 ى قباس ردصم . نودلخ نبا ؤ'] ٢٢٠/٤ - قباس ردصم ؛ ىراذع نبل ۔-٥/٨٦١ . قباس ردصم ريثألا نبا ، ٧٥/١ ,



 ٢ هيراضك ديا ءاضإ

 اورهظي ال ىتح ةيقتلا اولضف مهنإ ثيح . هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نودصقي ليقو . متاح

 ةرملا هذه جرخاف ، عنتقي ملف مهرماب هوربخاف راشب نب دينجلا ىلإ ناسرفلا داعف ؛ اعيرس مهرما

 كيلع : اولاقف } روصنملا رفعج يبأ نينمؤملا ريمأل ةعاطلا اوبيجي نا مهرماف . هتدايق تحت ةريبك ةلمح

 ٨ متاح يا مامإلا فيلح هيف رصنلا ناك ديدش لاتق نيفرطلا نيب عقوف } رفعج يبأ ىلعو هللا ةنعل

 سباق ىلإ سلبارط نم اوبرهف ! متاح وبا مهقحالو سُنبارَط ىلإ هشيج لولفو يسابعلا يلاولا برهو
 . 0١ م٠٧٧ / ه٣٢٥١ ةنس يل ثادحألا هذه تناكر . اهيف متاح وبا مهرصاحف

 مامإلا شيج نم نيدلا يف هقفلاو ملعلا نم ظح هل سيل نيذلا ماوعلا ضعب نأ رداصملا ركذتو

 ابضغ بضغ كلذب متاح وبا مامإلا ملع امدنعو } مهاحرجو نييسابعلا ىلتق بلسب ماق متاح يا

 اودرف 9 ٠ مكتيالو نم تنربو تجرخ دقف ىلتقلا ءالؤه بالسا اودرت مل نإ ث : لاقو اديدش
 . "" ةبوتلا اوتلعاو مهمالسا

 ٧ - ناوريقلا لوخد :
 ايقيرفإ ىلإ جورخلاب ىدان مث ، عرشلا قبطيو لدعلاب مكحي سلبارط يف متاح وبا ماملا ماقأ

 . اهنيصحتل ةط ىلإ جرخ صفح نب رمع نا انركذ دقو ؛ ‘") ةنبط يل صفح نب رمع راصحل

 عقت كلذكو 9 © ابيرقت ساررالا ةيالوب ناوريقلا برغ بونج يف بالا ميلقإ يف عقت هده ةنو
 : يح ر ينرفيلا ةرق يا ةماعزب ةيرفصلا لقعم نالل ىلإ يدؤملا يسيئرلا قيرطلا ىلع
 اوقفتاف ، مفنايكل اديدمقو ايناودع لمعلا اذه ةيرفصلار ةيضابإلا ربتعاف . ( م٠٧٧ / ه٤٥١٦

 . خئاشملا تاقبط . ينيجردلا ۔٤١٧ ۔٢٧ص . ةمئالا ريس 0 ءايركز وبا - ١٦٩١ ۔٨٦١ص . مالسإلا هدب . مالس نبا ()
 ث خيراتلا يف لماكلا ،ريثألا نبا ۔٠٢٢/ا 0 نودلخ نبا خيرات " نودلخ نبا ۔١/١٢٦١ . ريسلا . يخامشلا ١
 . ٩٦٥١ص ى ةيضابإلا ةكرحلا ةاشن ا تافيلخ ضوع ۔١/٥٢ ! برفُملا نايبلا ء ىراذع نبا ۔٥
 ۔١/٧٣ ٨ قباس ردصم ى ينيجردلا ۔٥٢ ۔٤٧ص . قباس ردصم 0 ءايركز وبا ۔-٢٦١ص . قباس ردصم " مالس نبا ا"]

 .١٥١ص ى قباس ردصم ! تافيلخ ضوع ۔١٦١,/١ ؛ قباس ردصم ٨ يخامشلا

 , ٨ ٣٨/١ قباس ردصم 0 ينيجردلا - ٥٢ص ى قباس ردصم . ءايركز وبا ا”
 . زاحب ريكب ميهاربإ /د عم ءاقل ) ينيطنسقلا عاطقلا بونج رئازجلا قرشب ةنتاب ةيالو يف مويلا ةكيرب ةنيدم يه )

 . ( م٥٠٠٢ ليربل نم ٢٤ / ه٦٢٦٤١ لوالا عيبر نم ١٢ ؛ نامع ةنطلس " قاتسرلا

  

  

 



  
 ٤٤ ةيراض دا ءاضا

 يف متاح ابآ مامإلا متسر نب نمحرلا دبع لسارف ! نييسابعلا ىلع ءاضقلاو ةنبَط ةرصاحم ىلع

 . "» ةنبط ةرصاحم جورخلل سنوئ يف ةيضابإلاو سلبارط
 نأ رداصملا ركذتف . ةيرفصلاو ةيضابإلا نم نوكم ميظع شيج متاح يبا مامإلا ىدل عمجتو

 دبع ةدايقب افلا رشع ةسمخو | يرفصلا ةرق يبا ةدايقب افلا نيعبرأ . ةنبطب طاحأ اركسع رشع ينلا

 6 ( م٠٧٧ / ه٤٥١ : ت ر يضابإلا ّناَردُسلا مصاع ةدايقب فالآ ةنسر ! متسر نب نمحرلا

 امأو | ريثك مهريغر 0 ( م٠٧٧ / ه٤٥١ : يح ) يضابإلا يتانزلا روسملا ةدايقب فالآ ةرشعو

 ام شويجلا نم هيدل عمتجا هنا انيلع رم دقو 3 هددع فرعي ال ام لفاحجلا نم دوقيف متاح وبا مامإلا

 . افلا نيسمخو ةئامنالنب ردقل هريغ دحال عمتجي م

 هعنمف مهتلتاقمل جورخلا ىلع مزع هترصاح يتلا ةلئاهلا دادعألا هذه صفح نب رمع ىأر املف

 شويجلا هذه قيرفتل ةليحلا ىلإ اهل كلذ دنع ؛ برعلا فلت تبصا نإ : هل اولاقو هباحصا

 دجي مل كلذ نأ الإ ، هنع عجريل مهاردلا نم افلا نيتس ةيرفصلا دئاق ةرق يبأ ىلإ لسراف ، ةميطعلا

 عيبا ةنس نيعبرا - ةيرفصلا دنع ينعي = ةفالخلاب لإ ملس نا دعب " : لاقو ةرق يبا سفن يف اعقو

 فالآ ةعبراب صفح نبا لسرا كلذ دنع ؛ مهبلط ىلإ مهبجي ملف " ا؟ ايندلا نم ليلق ضرعب مكبرح

 باجتساف { هيخأ نع ةيرفصلا فرص يف لمعي نأ ىلع ةرق يبا يخا ىلإ بايلا ضعبو مهرد

 باحسنالل رطضي ةرق ابا لعج امم " ةيرفصلا شيج هعبتف هتليل نم لحتراف . ةنايخلا تعقوو مهبلطل
 , (" مهعبير امغرم

 عفر ىلإ مهعفد امم ةيضابإلا ىلع ريبك يسفنو يونعم ريثأت ةيرفصلا لبق نم ةنايخلا هذهل ناك
 سلبارط ةيضابإو متاح وبا مامإلا عجرو { ادومت ةقطنم ىلإ متسر نب نمحرلا دبع بحسناف ! راصحلا

 اشيج صفح نبا لسرا كلذ دنع ؛ ) صفح نبا ةدوع لبق اهفوخد نيلواحم ناورێقلا ىلإ سنوئو

 . ٠١٦١ص ى ةيضابإلا ةكرحلا ةأشن " تافيلخ ضوع ا')
 ٨ برفُشلا نايبلا 8 ىراذع نبا ۔٥/٩٦١ 0 خيراتلا يف لماكلا "ريثألا نبا ۔٤/٠٣٢ ى نودلخ نبا خيرات ى نودلخ نبا ]

 . ٠١٦١ص ٨ قباس ردصم ى تافيلخ ضوع ۔٦٧ ۔ ١
 . ١١١ص . قباس ردصم . تافيلخ ضوع ا}



 ٤٥ اهير اض٥٨ د ا اضا

 نرلا دبع مزمناف فالآ ةئالل ةيضابإلا نم لتقو هجاه لعفلابو { ادومق يف نمحرلا دبع ةلتاقمل
 . ١١ تزرَهيَت لا

 فلختساو { اهيلإ عوجرلا ررق ناوريقلا ىلإ متاح يبا مامإلا هجوتب صفح نبا ملع امدنعو

 وبا ملع املف ؛ ( م٠٧٢٧ / ه٤٥١ : يح ر يناطلا قراخملا نب انهملا بالا ةقطنمو ةنبَط ىلع

 ماما هرابتعا درل هنم ةلواحم كلت لعلو 3 ةنبط ةمجاهم ررق ناوريقلا ىلإ صفح نبا ريسمب ةرق
 ىدصت يناّطلا انهلا نإ ثيح اعفن دجت مل هتلواحم نكلو . ةيرفصلا مفاخ نيذلا ربربلا ةيقبو ةيضابإلا

 . " ناَسْمَلن ىلإ ةرق وبا بحسناف . همزهو هلتاقو هل

 دنج قاضلف . رهشا ةينامث ةدمل اهرصاحو صفح نبا لبق ناوريقلا ىلإ متاح وبا مامإلا لصو

 قحلو . مممالكو ممباود لكا ىلإ رمألا مم لصوف ماعطلا مهيلع ذفنو راصحلا نم ادهج نييسابعلا

 نم برقلاب صفح نبا لوصوب ربخلا ءاج كلذ دنع . متاح يبا مامإلاب ناوريقلا لها نم ريثك
 كرتو متاح وبا مامإلا هيلإ فحزف 0 سراف ةئامعبس يل ناكو ، شيرهلا ىمسي ناكم لرنف ناوريقلا
 ناوريقلا ىلإ ادجم صفح نبا داعف ، متاح وبا مامإلا هعبتف ، سنوت ىلا صفح نبا راسف } ناوريقلا

 ىتح راصحلا لاطف 3 متاح وبا مامإلا هرصاحف ١ باردو ماعط نم هجاتحي امب دوزت نا دعب اهلخدو

 املف ، تاشرانم مهنيب نوكت موي لك يفو . ممميارد اولكار هعم نمر صفح نبا ىلع ماعطلا ذفن
 نب ديزي لسرأ روصنملا ناب ربخلا لصوف ى توملا ىلإ هسفن يقلي نا ررق ةاجنلا نم صفح نبا سني

 ٠١ صفح نبا ةدجنل لتاقم فلا نيتس يف ( م٦٨٧ / ه٠٧١ : ت ) بلهملا نب ةبيتق نب متاح

 عمتسي ملف } ديزي لصي ىتح متاح يآ مامإلا ةلتاقمل جورخلا مدعب هيلع صفح نبا باحصا راشأو

 . م٠٧٧ / ه٤٥١ ةنس يف لتق ىتح لتاقر جرخو مه

 / ه٤٥١ : يح ر رخص نب ديح صفح نبا لتقم دعب ناوريقلا يف نييسابعلا اياقب رما ىلوت

 نوعلخي ال هعم نمو اديح نا ىلع متاح ابا مامإلا لاصف 3، همأل صفح نبا وخا وهو ( م ٠

 ؛ برفُلا نايبلا ۔ ىراذع نبا ۔٥/٩١٦١ . خيراتلا يف لماكلا .ريثألا نبا ۔٤/١٢٢ . نودلخ نبا خيرات . نودلخ نبا ")
 . ١١٦١ص ى ةيضابألا ةكرحلا ةأشن ؛ تافيلخ ضوع ۔١

 ٠ قباس ردصم ى تافيلخ ضوع ۔٥/٩٦١ . قباس ردصم ؛ريثألا نبا ۔٤/١٢٢ . قباس ردصم ى نودلخ نبا ا"
 .١١٦١ص

 ٠ قباس ردصم ٧ ىراذع نبا ۔٠١٧١. ۔٥/٩٦١ . قباس ردصم .ريثألا نبا ۔٤/١٢٢ . قباس ردصم ى نودلخ نبا )
 . ١٦٢ ۔٢١٦١ص . قباس ردصم ؛ تافيلخ ضوع ۔١



 3 ةيراض درا ءاضإ

 متاح ابأ مامإلا نأ رداصملا ضعب تركذف ، مهحالسو مهداوس يل متاح وبا مهعزاني الو روصنمل
 لخد ىتح مهلتاق هناو طورشلا كلتل هضفر ىلإ ريشت رداصملا ضعب نا الإ } )كلذ ىلع قفاو

 . »" ناررتقلا

 ٨ - يتاردسلا مصاع داهشتسا :

 دهشتسا = برغملا ىلإ ةسمخلا ملعلا ةلمح دحا = يتارذسلا مصاع نا ةيضابإلا رداصملا ركذت

 نوروصحملا نويسابعلا ملع امدنعو . ءانقلا هل فصوف ضرمب بيصأ هنإ ثيح { ناررْقلا راصح يل
 مهعيبي نا هورماو اهنم ةدحاو اوُمَسو ءاقلا عيبب رهاظتي اصخش اولسرأ ! كلذب ناوريقلا لخاد

 دهشتسا مصاع اهنم لكا امدنعو ةمومسملا ةءانقلا مصاع باحصأ ىرتشا لعفلابو . ةمومسملا

 ممنا متاح وبا مامإلا ملعف ؟ هانلتق دق سيلا يتاَرذُسلا مصاع نيا : نوروصحملا مهادانف إ هللا هحر

 . ةميزهلاو باحسنالاب رهاظتلاب هباحصأ رماف } مصاعب اوداك امك ممب ديكي نا ررقف . هلتق نم مه

 ناكم ىلإ اولصو نأ ىلإ مهوعبتف { اومزمنا مهنأ نويسابعلا نظل { ايلاخ متاح يبأ ركسعم حبصاف
 مهولتقو ، مههجو يف راثو كانه نمك دق متاح يبأ مامإلا شيجب اراجافتف إ ( ةداقرلا ) ىمسي
 . " ناوريقلا ىلإ ةمزهنملا مهلولف اوقحالو

 ةرتف يف نيفرطلا نيب يموي لكشب ثدحت كراعملا نإ ثيح كراعملا ىدحإ يف ثدح اذه لعلو

 يبا مامإلا دهع يف دهشتسا يتاردَّسلا مصاع نوك ىلإ تبهذ رداصملا ضعب نا ةقيقحلاو ؛ راصحلا
 نا رهاظلا نكلو . ‘‘ ناوريقلاب ةَموُجَفرَو ةليبق رصاحملا نأ الإ ةصقلا سفن ركذتو . باطخلا

 رود دوجو ىلإ ريشت ةيضابإلا ريغ رداصملا نإ ثيح . متاح يبأ مامإلا دهع يف دهشتسا هنأ حصالا

 امك متاح يبآ مامإلا ءاول تحت مضناو لتاقم فالآ ةتسب جرخ هناو ! نييسابعلل متاح يبا لاتق يل هل

 يل هداهشتسا ىلإ ريشي ملس نبال ( مالسإلا ءدب ) وهو يضابإ ردصم مدقا نإف كلذك { انيلع رم

 ةاشن ، تافيلخ ضوع ۔٥/٠٧١ . خيراتلا يف لماكلا اريثألا نبا ۔٤/١ ٠ نودلخ نبا خيرات ا :

 . ١٩/٢ ، برغملا خيرات ، زوبد-٧٢۔١/٦٧ . برغملا نايبلا ء ىراذع نبا ")
 ١٦٢٢ ٨ ١٢٦. ۔١/١٦١ . ريسلا ء يخامشلا ۔٩٢٢١ص ٠ مالسإلا هدب ى مالس نبا ٥
 . . 2 ۔ 1 ()
 ٠ ١ نورخاو زلحب ۔ ٢٩ ۔١/٨٢ . خناشملا ذاشملا تاقبط . ينيجردلا ۔ ٦٢ ۔٢٦ص : ةمنالا ريس ٠ ءايركز وبا

 مالعا مجعم . ٥٢٨ : ةمجرتلا مقر . ٠ ٦ ةيضابإلا

 



 ٤٧ هيراضح درا ۔ءاضإ

 بيرق مالس نباو } ناوريقلل متاح يبا مامإلا راصح دنع ةصقلا هذه درواو . متاح يبا مامإلا دهع

 . ") م٦٨٨ / ه٢٧٢ ةنس يل ايح ناك هنإ ثيح متاح يبأ مامإلا دهع نم

 يوري هنإل كلذكر 0 ا" هبورح يف باطخلا يبا مامإلا عم كراش نمم همعو هدج ن لب

 يخامشلا عفد ام اذهر ؛ ‘") هفنب كلذ ىلإ راشأ دقو راصحلا كلذ رضح نمع ةهفاشم ثادحألا

 مصاع داهشتسا ةرتف لوح ينيجرألاو ءايركز وبا هركذ ام ىلع ملس نبا هركذ ام حيجرت ىلإ
 , 60 يتاَرذُسلا

 ٩ - متاح نبديزي نولسري نويسابعلا :
 ةيقيرفإب نيدوجوملا نييسابعلا دنج نم ددع هيلإ جرخ . ةيقيرفإ نم متاح نب ديزي برتقا امدنع

 اودرجي ناب هباحصا رماي نأ ىلإ متاح ابا مامإلا عفد يذلا ببسلا اذه نأ رهاظلار 3 هيلإ اومضناو

 ىلع ةر اذه يلو { اقباس مهنيب مربملا حلصلل افالخ مهحالس نم ناوريقلاب دوجوملا يسابعلا دنجلا
 رو } 6 تافيلخ ضوعو ريثألا نبا بهذ امك قيثاوملاو دهعلا ناخ هناب متاح ابأ مامإلا ممقا نم

 نبا ركذ امك ناوريقلا حتف ىتح لتاق لب ايناف حلصلا كلذ ىلع قفاوي مل متاح ابا مامإلا نا رخآ

 . كلذ نع ثيدحلا رم دقو ىراذع

 دض ديزي شيج ىلإ تمضنا ةليلم اه لاقي ةراؤُه نم ةيربرب ةليبق نا ةيضابإلا رداصملا ركذتو
 مهللا " : لاقف . ةليلم هل اولاقف { ربربلا نم هيلع ناعا نمع متاح وبا مامإلا لاسف . متاح يبآ ماملا

 مهنع عطقني ال ةملظلاو دنجلا نم ةلذم يف اولازي ملف . هءاعد ىلاعت هللا باجتساف . " ةليلم لذ
 . "» ادبا ربربلا نود

 ناررێقلاب قرشملا نم مداقلا ريبكلا ديزي شيج ةهجاوم نا متاح وبا مامإلا ىار مومعلا ىلع

 ررقف . ةط ةنيدمب ةيسابعلا لولفلا ضعب دجوت هناو ةصاخ . هحلاص ريغ يلو ةريطخ نوكتس

 . ٧٢٠ : ةمجرتلا مقر ى ٢٥٠/٦ . ةيضابإلا مالعا مجعم ؛ نورخآو زلحب ٤٠ ص ى مالسإلا هدب ، مالس نبا ()
 ١٨ ! ٢ص ى قباس ردصم . مالس نبا (')

 , ٠٢١ص ى قباس ردصم ؛ مالس نبا ')
 . ١٦٦ ؛ ١/,١٦٦ . ريسلا . يخامشلا )

 . ٤١٦١ص ث ةيضابالا ةكرحلا ةأشن " تلفيلخ ضوع ۔٥/٠٧١ . خيراتلا يف لماكلا .ريثألا نبا ()

 . ٢٧ص : ةمنالا ريس . ءايركز وبا ۔١٢١ص : قباس ردصم ى مالس نبا »

  

 



 ٤٨ هيراضح درأ ءاضا

 نمضيل إ ةيضابإلا ةاوهو ةسوُل لئابق نطقت ثيح ةيضابإلا طاسوأ يف ةسوفن لبي ماصتعالا
 ىلاعت هللا ةمكح نكلو . متاح وبأ مامإلا ططخ اذكه 0 فلخلا نم هل ايوق ادنس متاح وبا مامإلا

 . ىرنس امك كلذ ريغ تضتقا

 ةداوس نب ملاس ةدايق تحت تناك يتلا ديزي شيج ةمدقم ةميزه نم متاح وبا مامإلا نكمت

 رداصملا اهركذت يتلا ( ساَدَمفَم ) ةعقوم يه هذه لعلو } ( م١٧٢٧ / ه ١٥٥ : يح ) يميمتلا

 ابا نأ انغلبو " : ةعقولا هذه نع لوقي ءايركز وباف , » زوبذ دمحم هيلإ لام ام اذهو { ةيضابإلا

 هل لاقسي عضومب مهاقلتف ! سئئارط ةنيدم نم جرخف قرشملا نم تلبقا علاوطب عم متاح
 ؛ هوقال متاح وبا مهلصو املف } سُللارَط ةنيدم نم مايا ةينامث ةريسم ىلع وهو ؤ ( سادمَْم ر
 . "» " افلا رشع ةتس مهنم لتقف إ مهفاتكأ مهحنمو { ودعلا هل للا مزهف { اديدش الاتق اولتقاف

 دصقي ناكو . ؟ اغزَوات ريسفت ام : ةيضابإلا نم الجر لاس ةيضابإلا ريغ نم الجر نا ىورو

 نكلو . ( اغزَاَت ) ةكرعم يف باطخلا يبا مهمامإ لتقمو ةيضابإلاب ءازهتسالا لاؤسلا اذه نم
 سبك لك يف سادكا ةمبرا هيف ساَمْغَم : اهريسفت : هلوقب هباجاف انطف ناك يضابإلا

 . "» فالآ ةعبرأ

 يف تعقو ( ساَدَمْغَم ) ةعقوم نأ نم ءايركز وبأ هركذ ام ىلع ضرتعا يخامشلا نا ةقيقحلاو

 ةعقوم تعقر نوكت نا وا باطخلا يأ مامإلا دهع يف تعقو امنا ىلإ بهذو . متاح يبا مامإلا دهع

 ةصقوم نوك ىلإ اراشا قيقرلاو مالس نبا نا ىلإ راشاو . متاح يبأ دهع يف ( ساَمْغَم ) يف ىرخا
 ؛ > كلذ ىلإ راشا مالس نبا نإف لعفلابو ؛ 0 باطخلا يبا مامإلا دهع يف تعقو ( سادَمغَم )

 يف ىرخالاو باطخلا يبا مامإلا دهع يف اهادحإ ( سادَمْغَم ) يف تعقو ةعقوم نم رثكا لعل نكلو
 . ملعا هللاو . متاح يبا مامإلا دهع

 ., ٧٤/٢ { ريبكلا برغملا خيرات . زوبد )

 . ٢٩ ۔١/٨٢ . خئاشملا تاقبط ، ينيجردلا ۔٢١٧ص . ةمئألا ريس ن ءايركز وبا ()
 . ٠ / ١٦ ريسلا ٠ يخامشلا ۔١/٩٢ ٠٨ قباس ردصم ت ينيجرلنلا ۔٨٧ص ٠ قباس ردصم ا ءايركز وبا ز

 . ١٦٢٣/١ ! قباس ردصم . يخامشلا ا')
 . ٨١١ص . مالسإلا هدب . مالس نبا ()



 هيراضح 7 اع اضإ

 ٠ - متاح يبا مامإلا داهشتساو :ىنج " ةعقوم :

 لبج يل متاح يبا مامإلا ةمجاهمب ماق إ متاح يبا مامإلا دي ىلع ديزي شيج عئالط تمزفا نا دعب

 ناكم يف م١٧٧ / ه٥٥١ ةنس نم لرألا عببر يف ةيساق ةكرعم نيفرطلا نيب ترجو . ةّسوف

 . '_» مجعملا باحصا ركذ امك ( سادَمفَم ) يف سيلو 5 "» ( ىتج ) ىمسب
 فاطملا ةيامف يل ةجيتنلا تناك نكلو . نيفرطلا الك نم ريثك قلخ ةبيهرلا ةكرعملا كلت يف لتقف

 نم ىلتقلا ددع نا رداصملا ركذتو ؛ هباحصا لج عم متاح وبا مامإلا دهشتساو } ديزي حلاصل

 . "". افلا نيثالث متاح يبأ مامإلا باحصأ

 نم لاف ةعقاو ةلاحم ال ةميزهلا نأو هباحصأ لتقم ىأر امدنع هللا هر متاح ابآ مامإلا نأ ىوريو

 ىتح لتاقف 3 " اليلق يل اوفقو سورعلا فافز هللا ليبس يف توملا ىلإ يوفز " : هباحصا نم يقب
 . 'ُ} دهشتسا

 هيف ىر هباحصاو متاح وبا مامإلا هيف دهشتسا يذلا عضوملا نا ةيضابإلا رداصملا ضعب ركذتو

 ١ سيهه ةليل لك نم ىضي مهتكرعم هيف تناك يذلا عضوملا نا ءايركز وبا يوري ذإ . راونالا
 ءايضو عطاس رون وهو } هرار ممنأ مهرصاع صاخشا نع لقنيو لب 9 ديعب نم هؤايض رصبيو
 . [] ميظع

 نا هارا نأ ريغ نم اندنع رهتشا دقو " : لوقيف ءايركز وبأ هركذ ام ىلع يخاّمشلا قلعيو

 ئفكف يبارعا هبج ىلإ نفد ىتح لري لزي مل ليقو [ متاح يبا مامإلا ربق ينعي ] هربق ىلع لرني روللا
 . '_} " ملعا ار

 ةنامألا نا الإ ، عقاولاو لقعلا نع ةديعبلا صصقلا هذه لاثما ركذ ديرأ نكا مل ةقيقحلا يف

 امم هنإو ؛ اهءارو رارجنالا نم ريذحتلاو اهدقنل اقركذ كلذكو .! اهركذ ينم تضتقا ةيملعلا

 ٢٩/١ } خناشملا تاقبط ، ينيجردلا - ٢٢؛ص . ةمئالا ريس . ءايركز وبا ()
 ١٠٢٥. : ةمجرتلا مقر ى ٤٧٥/٦ . ةيضابإلا مالعا مجعم ؛ نورخآو زاحب ")

 نايبلا ، ىراذع نبا ۔١٧١ ۔٥/٠٧١ . خيراتلا يف لماكلا .ريثألا نبا ۔٤/٢٣٢ ؛ نودلخ نبا خيرات . نودلخ نبا ا
 . ١٦٥ ۔٤١٦١ص . ةيضابألا ةكرحلا ةأشن ى تافيلخ ضوع ۔١/٨٧ ى برفُملا

 . ٤٠/١ } قباس ردصم " ينيجردلا )
 . ٨٠ ۔٩٧ص . قباس ردصم ٠ ءايركز وبا )

 . ١٦٢٤/١ . ريسلا ء يخامشلا ا٨)



 ٠٠ هير اضق ت اغ اضإ

 تفتلن الا انب يرحف ؤ صصقلا هذه لاثمأ نم ريثكلاب رخزت يمالسإلا ثارتلا بتك نا هل فسؤي

 لقعلا ريرحتو اهدقن باب نمف اهانركذ نإو إ اهيلع يداملاو يلقعلاو يملعلا دهجلا عيضنو اهيلإ
 مهولا يف شيعي ال . بابسألاب اذخآ ايعقاو اجتنم القع نوكيل تافارخلا هذه ةرطيس نم ملسملا

 مقاف » : اهيلع سانا هللا رطف يتلا ةيناسنإلا ةعيبطلا نع ةجراخلا ةقراخلا تاردقلا ءارو يرجلاو

 نكن ميقلا نيدلا كلذ هللا قحل ليدنت ال اَهنَلَع سالا رطف يتلا هللا ترطف افينح نيالل كَهجَو

 .)ه ًوُمَعَي ال سالا رمحأ
 مهيلع يفضت تافصب اهمالعاو اهتمئا طيحت نأ اهل ولحي ةيمالسإلا سرادملا بلغا نا ظحالملاو

 - مهئاملعو مهتمنال ةبحمو ةين نسحب = رود ءاطسبلاو ماوعلل امبرو { زيمتلاو ةيصوصخلا نم اعون
 مث } تافارخلاو ريطاسألا ىلإ عقاولاو لقعلا قاطن نع جرخت يتلا صصقلا هذه لاثمأ جسن يل

 نم اهتحص نع رظنا ضغب ثداوحلاو خيراتلل ديقتلا باب نم مققافنصم يل نوخرؤملا اهديقي

 عقاولا وا حيحص ريغ هدجنف | نيعم ربخ ىلإ نان امدنع ... " : يودعلا سيه لوقي . همدع

 ىلع خرؤملا بساحي ال . ال ؛ اعطق .. هلقني يذلا خرؤملا يف نعطلا هانعم سيل . هنالبقب ال لقعلاو

 نعطي ال ربخلا ةحص مدعل ، ميقسلا حيحصلا هيف اضيرع اخيرات لقني وه امنإو { نيتياورلاو ةياورلا

 ةداملا عمجي دق خرؤملا ... امنالطبو اهتحص نع رظنلا ضغب رابخألا خرؤملا لقني دقو } خرؤملا يل
 هفده نوكي نا نكلو . ةنراقملا وأ ليلحتلاب اهيف هيار يدبي نأ نودب ةنيعم ةينمز ةبقح نع ةيخيراتلا

 ىلع ىفخي قيقد هنإف كلذ مهناف { امب ةبقلا كلت مازلإ سيلو اهظفحو طقل ةداملا عمج

 ,(" ٠ نيريثكلا

 يخاّمشلا هركذي ام ءادهشلا نم هعم نمو متاح يا مامإلا لوح صصقلا نمض نمو
 مهمد هنإ لاقي رمحا بارت اهفارطاب دجوي هدنع اوتام نيذلل امنإ لاقي ةربقم ةهجلا كلتبو " : لوقيل

 تدهاش دقو . بيرغب سيل مهلثم يف اذهو ىضرملل هنولمحيو هب سانلا كربتي نامزلا هريغي مل

 يهو ماوعألا نم نونم اهيلع ىضم رطملا ءام ليسم افص ىلع تحفس ةئالل لاجر ءامد ةسوفنب

 . :٢٠ ةيآ ٠ مورلا ةروس ا
 ۔ .. ر۔ ,. ()
 ٢٨. ۔٧٢ص . ةيخيرات ةيؤر 6 يودعلا



 هيراضحل ت اع اضا
 ٥١

 ةحار وه اذإف هتممشو هيف رثاف قيرلاب الولبم يونب هتحسمو هيلع ىرج رطم عقو ام لكو ةيقاب

 . "» ةثالثلا لاجرلا يا نيحلاص ممفوك ىلإ راشاو " ... مدلا
 راونألا ىلع افقي ملو امهريغ نع نالقني اممنأ ظحالن يخاَمشلاو ءايركز وبا هركذ ام انلمات ولو

 صصقلاو تاياررلا هذه امهل يرري نم نأ رهاظلاو ، صاخشالا ضعب نم اعمس امنو { امهيسفنب

 امب يعراللا يف رئاتم هلعلف ءاملعلا نم ناك نإ ىتحو {. تاقثلا ءاملعلا نم سيلو سانلا ماوع نم

 . يبعشلا ثارتلا ف صصقلا هذه لاثما نم ةمدقتملا روصعلا كلت يف جار

 برشتت امك ضرألا هبرشتت ال مدلا نأ مولعملا نمف } يخاّمشلا اهدروأ يلا ةيناثلا ةصقلا اماو

 { نينسلا تانم ىلإ ولو اهحطس ىلع لظيف ؛ 0") ءاملا ةفانك نم ربكأ مدلا ةفاثك نإ ثيح . ءاملا

 كلذكو ٠ بارتلا عم طلتخاو ضرالا حطس ىلع لظ متاح يا باحصا نم ءادهشلا مد لعلف

 مهمدب جرتمملا بارتلاب ءافشتسالا ةيضق امأو ، برغتسم ريغ رمأ وهف { ةثالثلا لاجرلا مدل ةبسنلاب

 . "» ملعا هللاو ةحصلاب ىضرملا ساسح] يف رود هل يسفنلا بناجلا امبرف

 . ١٢٤١ . ريسلا . يخامشلا )
 , ةنكاسلا لئاوسلا صاوخ : رظنا ا م "! دنع ٢م/ مجك ١٠٠٠ ءاملا ةفاثكو ؛ م ٢٧ دنع ٢م / مجك ١٠٦٠ مدلا ةفاثك ()

 : طبارلا اذه ىلع . مولعلل يفاشكتسالا كرابم نازوس عقوم
///. .»//: 
 نم اهدعو " اهب ريسلا بتك ءالتماو ، نيملسملا طاسوا يف ريطاسألاو تافارخلا هذه لاثما راشتنا هل فسزي امم نإ ')
 يف ةرشتنم تافارخلا هذه تلاز الو . هدابع نم ىفطصا نمل هللا اهبهي يتلا تاماركلا نم اهدعو ث يمالسإلا ثارتلا
 مهنأل هيلإ اولصو ام ىلإ برغلا لصو . ءاضفلا قارتخاو ةرذلاو ايجولونكتلا رصع اذه انرصع ىلإ نيملسملا طاسوا
 بابسالا ذاختاب اهرماو ىلاعت هللا اهبطاخ يتلا ةمألا نحنو ٧ ( بابسألاب ذخالا ) وهو مدقتلاو ةوقلا رس اوفشتكا
 للا مُهنوُمظَت ال هنن نم نيرخآ مكنعو هللا ودغ هب نوهارئ لێخلا طانر نيمو ةف نيم متعطتسا ام هل اوئعاو >
 ةيالا نم : لمزملا ) 4 هللا لتضف نم نوشتتن ضرالا يف نوئرتضز نوزخآو » 0 ( ٦٠ ةيآلا نم : لافنأل ) ه مُهُمظن

 دلو امم . انئادعا ماما ةيناديملا انتميزهو انروخو انفعض ببسب " تافارخلاو ريطاسالا ملاع يف شيعن انلز ال ى ( ٦٠
 ةبغرلا مدعو ماهوألا ملاع يف شيعلاو تافارخلا هذه قيدصت ىلب ءوجللا نم هدهاشن ام اهنع مجن . ةريبك ةيسفن ةميزه
 _ نومعزي امك - قراوخلا هذه لاثما هللا مهبهو نيذلا ءالؤهو " ريرملا يمالسإلا انعقاوب مدصن ال ىتح هنم جورخلا يف

 شويجلا دعي ناك هي لوسرلا اذامل !؟ لالتحالا رين نم مالسإلا نادلب ةيقبو نيطسلف ريرحت يف اهنورخسي ال اذامل
 ملو ٠ مورلاو سراف حتفل ةرارجلا شويجلا اوداق ماركلا ةباحصلا اذامل !؟ كراعملا ضوخل ططخلا عضيو ةرارجلا
 قلطنا لب !؟ مهنع الدب حتفلا ةمهمب موقتل لابجلاو روخصلاو راهنالا نوكرحي ريثولا شارفلا ىلع مهتويب يف اوسلجي
 نومعزي نيذلا ءالؤه لهف 0 ةداهشلاب زوفلل هسنن ةقاوت هفك ىلع هحور الماح هحالس احشتم هسرف ايطتمم مهنم دحاولا
 !؟ ؤ هللا لوسر مع ةزمحو رمعو ركب يبا نم ناميإو احالص رثكا تاردقلا هذه

 ةيوبنلا ةنسلاو ميركلا نآرقلا عم اهضراعت نع الضف . ةينوكلا ننسلاو عقاولاو لتعلا عم ضراعتت صصقلا هذه نإ مث
 نمو ضرالا هلا ثري نا ىلإ لدبتت وأ ريغتت ال ةمناد ةتباث انس نوكلل نل انربخا ميركلا هباتك يف ىلاعت هللاف ا ةحيحصلا
 « اليبنت هللا ةئئمل ةت نلو لبق نب اولخ نيذلا ي هللا ةئم ) : ىلاعت لاق نوكلا نيزاوم لالتخا ىلإ كلن ىدا الإو اهيلع
 = , ( ٢٢ : حتفلا ) « اليدنت هللا ةئنمل ذجت نلو لبق نم تلخ ذق يتلا هللا ةئم » : ىلاعت هلوقو ى ( ٦٦٢ : بازحالا )



 ٥٢ ةيراض ديا ءاضإ

 . ( ٤٠ : سي ) 4 نونم كلف يف لكو راهنلا قباس ليللا الو رمقلا كارذئ نا اهل يجنز نضنثلا ال » : ىلاعت لوقيو =
 ,لجا ىلإ يرجي لك زْقلاو سنشثلا رخنمؤ لزللا ين راهنلا غبلوئو راهنلا يف ليللا جلو ةللا نا زرث ملا )» : ىلاعت لاقو
 وأ تومل فسخت ال ةيوامسلا مارجالا هذه نا انربخا 3 لوسرلاو ے ( ٩ : نامقل ) ه ريبخ نولطفت اب ةللا ناو ىنم

 لوسرلا مهداعاف . ميهاربإ توم ببسب تفسخ اهنأ ةباحصلا نظ سمشلا تقسخو ميهاربإ هدلو تام امدنعف . دحا دلوم

 كلن متيأر اذإف هتايحل الو رشب تومل نافسخي ال هللا تايا نم ناتيآ رمقلاو سمشلا نإ " : لاقف باوصلا ةداج ىلإ ؤ
 مقر ثيدح يراخبلاو 0 ( ١٩٥ ) مقرو ( ١٩٤ ) مقر ثيدح عيبرلا مامإلا هاور " اوقدصتو اوعرضتو هوربكو هللا اوعداف
 .( ١٠ ) مقر ثيدح 753

 يف هرودو بابسالاب ذخألا ) ناونع تحت ةميق ةرضاحم - هللا هظفح - يليلخلا ا نب : ةمالعلا ز (

 نع اثدحتم لوقيف . ةعماجلاب اهيقلي يتلا ةيركفلا سوردلا ةلسلس نمض سوباق ناطلسلا ةعماجب اهاقلا ( ةمالا ةضهن
 هللا ننس عم ضراعتت يتلا ماهوألاو تافارخلا هذه لاثما ءارو فارجنالاو رثأتلا نم هب تبيصا امو ةيمالسإلا ةوحصلا
 امم كلنو .رومالا ضعب يف روصتلا شبغ نم هيشب تبيصا ةوحصلا هذه نا هل فسزب امم نكلو ... " : نوكلا يف
 ىلاعتو هناحبس هللا ننس لهاجت ىلإ كلذ مهعفد دقو ٧ ةفلتخملا تالايخلل ىراسا ؛ ماهوالا ملاع يف نوشيعي اهءانبا لعج
 نم عقي امو . اهيلع امو ضرالا هللا ثري ىتح لدبتت ال اننس هقلخل لعجو . قلخلا قلخ هناحبس هللا نأ عم 6 هقلخ يف
 لطعتي نا ديري امدنع هقاحبس هللا رما ىلإ عجري كلن امنإف ؛ننسلا هذه نع ةجراخ نيعلا يار نوكت دق يتلا قراوخلا
 نا نكمي ال تاوبنلا دهع يف تالاح يهو ث اهيلع ساقي نل نكمي ال ةلاحلا هذه نأ عم 0 ةنيعم ةيضق يف ننسلا نم ءيش
 لدبتت ال ةنيعم سيماون نم نوكلا اذهل همسر امم ىلاعتو هناحبس هللا ءاش ام بسح ريست ننسلا نال ؛ ىرخا ةرم رركتت
 ةحيحصلا ةيؤرلاو رناصبلا نيب لوحي يذلا وه روصتلا شبغ نكلو . اهيلع نمو ضرالا هلا ثري ىتح ريغتت الو
 . " قناقحلا هذه نع دعبلا لك دعتبتف ماهوالا ةريسا سوفنلا هذه لعجي امم كلنو . ءايشالا قناقحل

 ركذ ام كلذكو ٠ تازجعم نم هنايبنأ اهب ىلاعت هللا صخ يتلا ةداعلل ةقراخلا رومالا نا حضو هتحامس نا انه ظحالن
 دهع يف تثدح تالاح كلت نإف " ماع ةنام هللا هتامأ يذلا لجرلاو فهكلا باحصا ةصتك صصقلا ضعب نم نرقلا يف

 يآ . ةيعطق صوصنب اهدورو نع الضف . نيدلا لامتكاو يحولا عاطقنا دعب ىرخا ةرم رركتت نأ نكمي ال تاوبنل

 . ةينوكلا ننسلا عم ضراعتتو ءاملعلاو ةمنالا ضعب ىلإ بستت يتلا تاماركلا ضعب لوح لاؤس هتحامس يلإ هجوو
 خسرال ةفلاخم - مهنع ىلاعت هللا يضر - ءاملعلاو ةمنالا ىلإ بسنت يتلا صصقلا نم ريثكلل كانه : لاؤسلا صنو
 نع ىوري ام الثم كلذ نمو . !؟ كلن يف مكيار ام . اهب نوديؤي يتلا تاماركلا نم اهنا نوريثكلا يعديو 6 ةينوكلا ننسلا
 خيشلا نع ىوري امو . ةكم يف هارجاو ىوزن يف قتنغلا جلف ذخأ هنل هللا همحر _ يقابلا دبع نب يلع نب دمحم خيشلا
 !؟ ريطلا قطنم مهفي ناك هللا همحر - يليلخلا نافلخ نب ديعم

 هلبقي ال رما لكو . اريثك تاقوالا نم تقو يف تجار صصتقلا هذه : ىلاعت هللا هظفح خيشلا ةحامس باوج صن اذهو

 اعد _ هنع ىلاعت هللا يضر - ةديبع ابا نأ نم الوا ركذي ملو اريخأ ركذ ام كلن نم دعباو 9 هل ملسي نأ نكمي ال لقعلا
 ننسلل فلاخم هنال لبقي الو حصي ال مالكلا اذهف ى شرعلا رصباو ةثلاثلا مث ةيناثلا مث ىلوالا ءامسلا تجرنناف ٠ هللا
 : ١ط ، نامع ةنطلس . طقسم 0 طقسم ةبتكم ى حيحصلا عماجلا ا يدزالا بيبح نب عيبرلا مامإلا : رظنا . ةينوكلا

 دمحا ۔ ١٩٥ ( . ص٥٢۔ ٥٢ ) مقرو ( ١٩٤ ) مئر ثيدح . ( ٢١ )باب . اهبوجوو ةالصلا باتك ‘ ما٤٩٩ /ه ٥
 : ٣ط ى نانبل ٠ توريب 0 ةيملعلا بتكلا راد ٠ يراخبلا حيحص حرش يرابلا حتف 6 ينالقسعلا رجح نب يلع نب

 فرش نب ىيحي - ) 333 ) مقر ثيدح ى ) ١ ) باب ١٦ ( ٠ ) فوسكلا باتك ٠ ٦١٦٩/٢ ٠ ما٠٠٠ / ه ٦١

 ۔٤٨١ا/٦.م٠٠ ٣/۔ه١!إ٤٦ا :٢٦ط .نانبل ، توريب ٠٨ ةيملعلا بتكلا راد ٠ يوونلا حرشب ملسم حيحص ٠ يرونلا

 ذخالاو ةفارخلا ةبراحم . يليلخلا دمح نب دمحا ۔ ( ١٠ ) مقر ثيدح . ( ٣ ) باب 6 ( ٠ ) فوسكلا باتك ٥
 ناطلسلا ةعماجب يليلخلا دمح نب دمحا خيشلا ةحامس اهيتلي يتلا ةيركفلا سوردلا ةلسلس نمض ةرضاحم ٠ بابسالاب
 نمض ةروشنم ةرضاحملاو ؛ م٦٠٠٢ ربمتبس نم ٢٠ / ه٢٢٤١ بجر نم ٦٢٢ نينثإلا موي يف تيقلا . سوباق
 . ( ٧٧٧٧.ةاهصل.صع ) قرشملا لمالا عقومب كلنك ةروشنمو ١٣٣ ۔٢٢١ص ى ٥٩۔٤٢ص © نامع ةنطلس ى طقسم . دعاولا ليجلا ةبتكم ،١ط . ىلوالا ةقلحلا ١ يليلخلا خيشلا ةحامسل ( ةمالا ةغايص ةداعإ ) باتك

  

 



 ٢. هيراض تاءاضإ

 خيراتلا تاحفص نم ةقرشم ةحفص تيوط = هللا همحر - متاح يبا مامإلا داهشتسابو اذإ

 ةبغر تايحضتلا مظعاو تازاجنإلا عورا متاح يبا مهمامز ءاول تحت ةيضابإلا اهيف رطس © يضابإلا
 ةبغرو . هماكحاو ىلاعت هللا عرش قيبطت يف ةبغرو . ةيسابعلا ةلودلا ملظو طلست نم ةيرحلا لين يل

 نم متاح يبا مامإلا ءاول تحت ةيضابإلا نكمتي الا ةللا ردق نكلو 0 اماحصا ىلإ قوقحلا ةداع] يل

 برغملا ىلإ مهل نييسابعلا ةقحالم نمو ( ىتَج ) ةكرعم نم ىبل نم رفلا ، ةدوشنملا مهتلود ةماقا
 ؛ متسر نب نمحرلا دبع وه مهل امامإ اوبختناو } ةدوشنملا مهتلود اوماقاف \ تزرَهُيَت ىلإ ا طسوالا

 / ه٠٦١ ةنس يل ةميظعلا ةيمتسرلا ةلودلا ماقاف . ةيرحلا ملح ققحي نا عاطتسا لعفلاب يذلاو

 . م ٧٦

 ريثكلا اهدصقو لب بسحف اذه سيل { ةيرحلاو نامألاو لدعلا معطب اهفنك يف ةيضابإلا سحاف

 لب 5 امب نوفرعي يلا مهدجاسمو ممفدم اهيف مف تحبصا نيدلاو { ةيضابإلا ريغ نم نيملسملا نم

 خيراتلا يف ةديدج ةحفص تحتفف } نييمتسرلا ةمئألا مكحب نيضار ، ىراصلار دوهيلا اهنكسر

 ... ") قرشملا عصانلا يضابإلا

 هللا لضف كلذل تبصا نإف ، ليلجلا مامإلا اذه ةريس زاربإ يف تقفو دق نوكا نا وجراو اذه

 ءايبنألا متاخ ىلع ملسو هللا ىلصو ، ناطيشلاو يسفن نمف تاطخا نإو } ءاشي نم هيتؤي

 بَر هلل مَحْلا نا » اناوعد رخآو 3 نيدلا موي ىلإ هبزحو هعابتاو هباحصا ىلعو نيلسرملاو
 , () 4 نيملاعلا

 . باتكلا اذه نم ( ٨ ) مقر لاقملا ( خيراتلا اهلهاجت ةيمالسإ ةلود ةيمتسرلا ةلودلا ) لاقم رظنا ؤ')
 . ١٠ : ةيآلا نم ى سنوي ةروس("

  





(٢) 

 يسوفنلا يدهم ةمالعلا

نيرضانملا مامإ





 ٥٧ هيراضح د اع اضإ

 '"نيرظانملا مامإ سومنلا يدهم ةمالعلا

 لاجرلا ةيمالسإلا ةمألل جرخي ز ايبيل يل عقاولا مشالا خماشلا لبجلا مكلذ ةّسوُف لبج ىتف ام

 ءامب شقنت نأ قحتست يتلا ، تازاجنإلا عورا بقحلا عباتتو خيراتلا رم ىلع اورطس نيذلا سواشالا
 اذه نم اوجرخ نيذلا ماظعلا ةمئألا ءالؤه ضرعتسن نا اندرا نإو ، نيجللا تاحفص ىلع ربتلا

 طيلست لاقملا اذه يف لواحنسو ؛ هلك كرتي ال هلج كردي ال ام نكلو ، تادلجملا انتعسو امل لبجلا

 لب بسحف اذه سيل ! مالكلا ءاملعر ةرظانملا ةمئا نم دعي ةسوُف لبج مالعا نم ملع ىلع ءوضلا
 ؟ مامإلا اذه وه نمف ... لاتقلا نيدايم يف رابغ هل قشي ال امادقم اسرافر

 , الماك هبسن رداصملا ركذت مل ں ") يوفيولا يسوملا يدهم ةمالعلا خيشلا نيرظانملا مامز هنإ

 ٠ ةسوفن لبجب ةعقاولا ( وليو ) ةيرق لهأ نم هنا هبسن نم رهظير . » يانلا يرجهلا نرقلا يف شاع

 . "_ ةسوفن لبجب عقاولا سوُرش لبجب اديدحتو
 حمسلا نب ىلعألا دبع باطخلا يا مامإلا ، برغملا ىلإ ملعلا ةلمح نع ملعلا ذخا دقو

 ياو ، يسقاةملا رارد نب ليعامسإو { يتارئُسلا مصاعر ١ متسر نب نمحرلا دبع مامإلاو ى يراعلا
 . "_ ةرصبلا يف ةميرك يبا نب ملسم ةديبع يبا ريبكلا مامإلا دي ىلع اوذملتت نيذلا . يلبقلا دواد

 مامإلا نأ كلذو ث ةلزتعملا هبش دينفت يل لضفلا هل ناكف . ةرظانملا يف يدهم خيشلا عرب دقلو

 / ه١٧١ نم مكح ر ةيمتسرلا ةلودلا ةمئا نم انلا مامإلا - نمحرلا دبع نب باهولا دبع

 : يف اقباس ثحبلا اذه رشن ()
 ةنسلا ٧٦١٩ ( ٠ ) ددعلا ى م٤٠٠٢ ويام نم ٢٨ / ه٥٢٦٤١ يناثلا عيبر نم ٨ ةعمجلا ة نامع ةنطلس . نطولا ةديرج

 ٢٤
 . ( »«٧.ةادسل.صع! ) قرشملا لمالا عقوم
 . ( »٧٧.آطدكطنرةط.حع ) ةماقتسالاو قحلا لها ةكبش
 . ( «"؛.هحمن. ( » نيدلا ةلبس . ةينامعلا ةكبشلا عقوم
 , ( اشاب ) ينورابلا هللا دبع نب ناميلس ۔١!١/٨ . ريسلا . يخلمشلا ۔٢/٢٠٢ ا ٥٨/١ . خناشملا تاقبط . ينيجردلا »

 ٦/,١١٩- ٠١٢١٢ ى م٦٨٩١ : ١ط ى سنوت " اسنرف عراش 0 ةمالسوب راد " ةيضابإلا كولمو ةمنا يف ةيضايرلا راهزالا
 . ٩١٨ : ةمجرتلا مقر . 4٦٢٧ /! ث ةيضابإلا مالعا مجعم . نورخاو زاحب ۔١ ١٢٩٨ ٤٥٠

 . !/٢٧! } قباس ردصم . نورخاو زاحب-١/٨٤١ . قباس ردصم ى يخامشلا ۔٢/٣١٢ . قباس ردصم ى ينيجردلا »
 . ٩١٨ : ةمجرتلا مقر

 . ٢١٥/١ . قباس ردصم . نورخاو زلحب ()
 . ٩١٨ : ةمجرتلا مقر . ٦/ ٤٢٧ } قباس ردصم ٧ نورخآو زاحب۔١/٩١ } قباس ردصم ى ينيجردلا اك



 ٥٨ هبراضك درأ ءاضإ

 دقو } نتفلاو لقالقلا ضعبب تماقو ةلزتعملا هدهع يف تراث - ( م٣٢٨ / ه٨٠٢ - م ٧٨٧

 مهيفو ث ةلزتعملا ريمأ نبا وهو إ هرما ناسرفلا ىجعأ لتاقم عاجش باش = ةلزتعملا يا مهيف ناك

 نم نكمتي مل - هملع ةلالج عم - باولا دبع مامإلا قح . ملكتم رظانم كلذك

 ا ههبش دينفت

 مرهرع شيجب هدادمإ مهنم بلطي ةَسوُفل لها ىلإ لسرا كلذ باهولا دبع مامإلا ىار امدنع

 سراف لجرو ، ريسافتلا نونفب ملاع لجرو { نيفلاخملا ىلع درلا نونفب ملاع رظانم لجر هيف نوكي
 مهيار قفتاو { مامإلل هنولسري نميف اورواشت } ةَسوُفل ىلإ مامإلا لسر تلصو املف ! زرابم عاجش

 بوياو . ةلزتعملا ملاع ةرظانم رمأ ىلوتيل يوفيولا يدهم مهدحا : رفن ةعبراب هل اوثعبي نا ىلع اعيج

 يسوقلا يلكرألا سناي نب دمحمر { ةلزتعملا سراف ةزرابل ( م٩١٨ / ه٤٠٢ : يح ) سابعلا نب
 وبا دمحم همسا نا ليقف عبارلا امأو ا ( م٤٦٨ ٦٢٠٠- ٢٥٠ه / ٨١٥- : ٥ط ر ريسفتلا ملاع

 .)( م٩ / ه٣ : ق ر ينالدبألا نسحلا وبا ليقو } ( م٢ / ه٣ : ق ) دمحم

 نيبو هنيب تراد يتلا ةرظنلاب مامإلا مهملعا 0 تهت ةيمتسرلا ةمصاعلا ىلإ دفولا لصو امو
 ناكف 9 رخآلا باوجو امهنم دحاو لك لاؤس ركذي لعجف { مهيلع اهضرعو ؤ يلزتعملا ماعل
 يل غازو 0 ةجحلا يل غاز نينمؤملا ريما اي : لاق ةديح يلزتعملا مالك نم دجر املك يدهم خبشلا

 ايدهم ناب مامإلا قثوف { هتاديح عضاومو } يلزتعملا هيف سل ام عيمج ىلع مامإلا علطا ىتح ؛ ةجحلا
 . ") يلزتعملاب رفظيس

 املف 3 ارقتسم هل نوردي ال امايا هباحصا نع بيفي لعج ترهب راص ام ايدهم نأ ركذيو

 تددر دق نر : مهل لاقف ؟ كبيغم ناك ميفف كاناطبتسا دق : هل اولاقف إ مهيلع مدق ةليل تاذ ناك

 . ١ فالخلا لهأ نم املاع نيعبس قحلا بهذم ىلا

 ةيضابإلا ةلزتعملا لاس فوفصلا تفطصار . ةلزتعملاو ةيضابإلا نيب ءاقللا دعوم ناح املو

 . رخآلا بناجلا نم ةلزتعملا ملاع جرخو ! هباحصا نم ةعامج هعمو ةرظانملل يدهم جرخف . ةرظانملا
 ترتس يب ترفظف كترطظان انأ نإ ةيفخ يف يدهم خيشلا ىلإ لسرا كلذ لبق يلزتعملا ناك دقو

 . ٥٨ ۔١/٧٥ . خناشملا تاقبط ؛ ينيجردلا ٠ ١٠٦ ١ص . ةمئالا ريس . ءايركز وبا ()
 . ٧ ١٠/١ قباس ردصم . ينيجردلا ۔٦٠١!ص . قباس ردصم ى ءايركز وبا
 . ٠ ٦٠/١ قباس ردصم ي ٨ ينيجرللا - ١٦٠١ص ‘ قبلس ردصم ٨ ءايركز وبا

  



 ٥٩ كير اض د اع اضا

 ىلإ يدهم لسراف ؛ رفظلا نوكي نل يردي دحا انم سيلف } كيلع ترتس كب ترفظ نإو } يلع
 . 0 ... يتبكر تحت اهعضاو . يسار نع ةوسنلقلا عزنا نأ يلزتعملاب يرفظ ةمالع نا هباحصا

 دجا رفظي ملف ا نولوقي ام نوملعي سانلاو ةرظاملا نم هوجو امهنيب ترجو ارظانت مغ
 اههقفي مل هوجو يف الخد مث ‘ باهولا دبع مامإلا ريغ دحا اههقفي مل تارظانم يل الخد مث } هبحاصب

 باحصا ربكف . هتبكر تحت ةوقلا ىقلاو يلزتعملاب يدهم خيشلا رفظف 0 مامإلا ىتح دحا

 . "» ايدهم هللا رصن دقو اقرتفاف \ يدهم اي تردغ لاق كلذ يلزتعملا ىار املف . يدهم

 بوكر يف ةقاذحلا مدعب بويا رهاظتف 8 سابعلا نب بويا عم ةلزتعملا سراف كلذ دعب زرابتو
 ءاج نآلا } تاهيه " : يلزتعملا فلا وبأ ةلزتعملا ميعز لاقف } نيقيرفلا ةماع هنم كحضف إ سرفلا

 تحت الإ كلذ سرفلا لعفي الو ا؟ لسرتساو ىلدأ فيك هبكر نيح هسرف نورت الفأ } ينبا لتقي نم

 سرافلا لتقو بويأل رفظلا ناكف 5 ةلزتعملا ميعز قدص لعفلابو ؛ ا " سرامملا قذاحلا سرافلا
 . "_) ىلاعت هللا هحر باهولا دبع مامإلل رصنلا ناكف 0 ناشيجلا محتلا مث ؛ يلزتعمل

 لا مف اذإ يننأ ةدحاو ، ثالث ىلع هللا تدح ; لوقي ناك هنا يدهم خيشلا نع ركذير

 تيزتجا مونلا نم ةوفغ تذخا اذإ ةيناثلاو ا يتجاح هنم يضقا نإف ، ناك ماعط يا يلابا ام ماعطلا

 . ) للا نيد ف تنكر نإ الإ ةجح يل ينبلغي نا يسفن ىلع افلاخت فونتأ تسل ةللاثلاو . امم

 ايندلا عاتم يف ادهاز ناكو . هتجوزو هسفنب اهيف لمعي ةيعارز اضرا كلتمي هللا همحر ناك دقو

 . ايندلا نع ضارعإ ريغ نم ةرخآلل ابلاط جرف همسا ةلاخ نبا هل نا ىوريف . ةرخآلل ابلاط

 دق يتلاخ نبا نإ نينمؤملا ريمأ اي : يدهم لاقف } باهولا دبع مامإلا دنع ترهب اموي امصتخاف

 رضي داك ىتح هايند ضفر هلغش دق اذه نإ : جرف لاقف . هترخآب رضي داك ىتح هايند هتلغش

 نيب رطم هباصا ةسوفن لبج ىلإ مامإلا هجوت املف ؛ ريخلاب امه اعدو مامإلا امهنع ضرعاف . هترخآب

 ام امب دجي ملف } ايندلا يف ةبغر هل تسيل دهاز دباع راد اهدجوف يدهم راد دصقف . ةسوفن لزانم

 كلذ نأ هملعاو . هراد ىلإ هعم نمو مامإلا لاقتنا هلاسو جرف هيلإ بغرف . رطقلا هسفن نع يقتي

 . ١٦ ۔-١/١٦ ؛ خناشملا تاقبط ! ينيجردلا ۔٩٠١ ۔٨٠١ص ث ةمئالا ريس . ءايركز وبا )٨(

 . ١٦ ۔١/١١٦ } قباس ردصم ى ينيجردلا -٩٠١۔٨٠١ص ى قباس ردصم ث ءايركز وبا ()
 . ٦٦/١ 0 قباس ردصم ى ينيجردلا ۔٩٠١ص 0 قباس ردصم ى ءايركز وبا }
 . ١٢ ۔١/١٦ . قباس ردصم 6 ينيجردلا ۔٩٠١ ۔٨٠١ص ى قباس ردصم 6 ءايركز وبا )
 ١٠٢١. ۔٦٠١ص . قباس ردصم . ءايركز وبا )



 3 ةيراض تاءاضإ

 اهردجوف مهعم يدهمو جرف راد ىلإ اوجرخف . هلاؤس باجاف ! راسيلا نم هيف وه امل مامإلاب قفرا
 . رطملا اهبصي مل ةديدج ابايل مهنم دحاو لكل جرف جرخاف 0 قزر ةعسو ؛ ةطسبو ةمعن يذ راد
 لاقف } مامإلا هنسحتسا ام ربلا فونص نم مه رهظار . ةليفح ةمعطا رضحاو . ةريثو اشرف شرفو

 تماق هتجح نأ نابو . امتمصتخا اميف جرف كمصخ نآلا : يدهم خيشلل باهولا دبع مامإلا

 . "ه كتجح ىلع
 ناهربلا يف ايلعلا ديلا هل يذلا ، لادجلا ملع يف موقلا وه ... " : لاقف ينيجرألا هيلع ىلا دقو

 مارحلا نيب قرفلا ىلعو { لاحملا ةلاحتساو نكمملا ناكمإ ىلع جتحا وهر . لالدتسالاو

 . "" " لالضلاو عدبلا لها مايقل عدارلا ... لالحلاو

 ةنس سلبارط ةنيدمل باهولا دبع مامإلا راصح يل = هلا هجر - يدهم خبشلا دهشتسا دقو

 هيلإ اوحبسف ةنيدملا لهأ هآرف رحبلا ىطاش ىلإ ركسعملا نم جرخ هنأ كلذر ؛ م١١٨ / ه ٩٦

 . "» ناعتسملا ةللاو ةنيدملا روس ىلع هرقلعو هسار اوعطقر هولتقو

 نه كلذكو يدهم خيشلا مسا سفن لمحت ىرخا ةيضابإ ةيمخش دوجو ىلع هيبنتلا يغبنيو

 9 نرقب لوألا يدهم خيشلا نع رخاتم هنأ الإ , ةرظانملاو ملعلا لها نم كلذك ناكو { وفيو ةيرق

 : ت ) يسول حتف نب سوررمع خيشلل ارصاعم ناكر يرجهلا ثلاثلا نرقلا يل رهظ هنإ ثيح
 نب ثافن ةرظانم يف نالا يدهمو سررمَع خيشلا يا امهتصقو . هل انبرقر ( م٦٩٧٨ / ه٣٨

 . ثاقن ليطابأ ىلع هيف دري يربربلا ناسللاب باتك هل اذه اثلا يدهمر ؛ » ةروهشم رصن

 . "}) ارثن فلا ةئربربلاب يضابإ باتك مدقا باتكلا اذه ربتعيو

 ۔٣١١ ۔٢١١ص . ةمنالا ريس ٨ ءايركز وبا ٧٦١ ۔٥٧ص . ( خم ) ةسوفن لها ريس . يروطنبلا دمحم نب نيرقم 0
 . ١٥٠ ۔١/٩٤١ . ريسلا ‘ يخامشلا ۔٦ ٠ -٥ خناشملا تاقبط ٠ ينيجردلا

 ٣١٤. ۔٦/٢١٢ . قباس ردصم ى ينيجردلا ")
 . ١٥٠/١ . قباس ردصم . يخامشلا ۔٦١١ص . قباس ردصم 6 ءايركز وبل ۔١٦٢ص ٠ قباس ردصم ى يروطنبلا 0
 ناكو . يصمصستلا رصن وبا مهيفو 6 ملعلا بلطل " لشردزإ نيتت " يف تعمتجا ةعامج نا رداصملا ضعب يف درو

 تكسف ى سورمعو يدهم لبقأف ، نومهفي ال ام ةصيوعلا لئاسملا نم مهيلع يقلي وهو رصن نب ثفن مهيفو ٠ يتفملا وه
 منغلا ىلع حبتتف رصن يبا ةورج امأو ؛ بنذلا نم يحلا نازرحي ناذللا ناقولسلا ءاج نألا " : رصن وبآ لاقف . ثافن
 . ( ١٤٩/١ . ١٩/٦۔ ٢٠ . قباس ردصم ى يخامشلا ۔٦/٤١٢ } قباس ردصم ى ينيجردلا : رظنا ( مزهتنو

 . ٩١٨ : ةمجرتلا مقر . ٤٢٧7٦ . ةيضابإلا مالعا مجعم . نورخاو زاحب ۔٦/٤١٢ 0 قباس ردصم . ينيجردلا



 ٦١ هيراضل تيا ءاضا

 راشأ دحار ردصم ادع } نيصخشلا نيب قرفت ملف امهنيب تطلخ رداصملا بلغأ نا ةقيقحلاو

 بحاص يوفيولا ايدهم نأ ىلإ بهذي يخامشثلاف ، يخامشلل ريسلا باتك وهو قرفلا دوجو ىلإ

 دجنمو باهولا دبع مامإلا بحاص يوفيولا يدهم ريغ وه ثاقنل رظانلاو سورمَع خيشلا
 ريغ اذه نا باوصلاو ... " : ثافن يدهمو سررُمع ةرظانم ةصق ركذ نا دعب لاقف { ترَهُيت

 ايدهم ينعا نارخاتم امفأل [ باهولا دبع مامإلا دصقي ] مامإلل رصاعملا يدهم
 . )" ... اسورُمَعر

 ةس تام باهولا دبع مامإلا بحاص ايدهم نأ امهنيب قيرفتلا ف يخامشلا دنتسمو

 . "") يرجهلا ثلاثلا نرقلا يف شاع سورْمَع بحاص يدهمو } م١١٨ / ه ٦

 باتك ققحم - نسح دمحم ثحابلا وهو } هيلإ بهذ اميف يخامشلا بقعت نم كانه نا الإ

 هدامتعا ببسب هيلإ بهذ اميف اطخا يخامثشلا ناو } هسفن صخشلا امنأ ىلإ بهذ دقف = ريسلا

 : مسالا اذه تحت نيصخش يخامشلا ركذ " : همالك صن اذهو .3 ةنيابتمو ةفلتخم عجارم ىلع

 يل شاع ئاثلاو إ ه٦٩١ ةنس يلوت باهولا دبع مامإلا بحاص لوألا يوفيولا ملكتملا يدهم

 دقلف . ةنيابتمو ةفلتخم عجارم ىلع يخامشلا دامتعا هردصم اطخلا اذه نا كش الو } ثلاثلا نرقلا

 ٠٥ ه٦٩١ ةنس يلوت ملكتملا ايدهم نأ يروطفبلل ةسوفن خياشم ريس باتك ىلع ادامتعا ركذ

 ةسماخلا ةقبطلا لاجر نمض ملعلا سفن ( ٣١٣ص . ٢؟ج . تاقبط ) ينيجردلا دروي امنيب

 سفن نالمحي نيصخش نيب يخامشلل ةطاخلا ةقرفتلا هذه رسفي ام . ( ه ٠ / ه٠٠٢ )

 ينيجردلا يف تءاج ةرقفلا هنه دعب ةرشابم اهركذ يتلا ةياورلا نأ اميسال } مسالا

 . ") " باهولا دبع مامإلا بحاص } يوفغيولا يدهمب ةصاخ ( ٣١ ٤ص . ٢ج . تاقبط )

 هدرم هيلإ بهذ اميف اطخ يف عقر يخامشلا نا نم نسح دمحم ثحابلا هركذ ام نا ةقيقحلاو

 . رظن ةداعإ ىلإ جاتحي هنأ - يرظن ةهجو نم - رهاظلا . ةنيابتمو ةفلتخم عجارم ىلع هدامتعا

 بحاص لوألا يدهم نوك هحيجرت ببس نيب هلا دهن ةقدب يخامئشلا مالك انلمات اذإ انأ كلذو

 . ١٩/٦ ؛ ٨ ١٤٩/١ نامع ةنطلسب ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ةعبط . ريسلا ى يخامشلا ا')
 .٩/٢٠ ١. قباس ردصم ث يخامشلا ا

 . ةعابطلل سيبروا ةكرش . سنوت . ةيعامتجإلاو ةيناسنإلا مولعلا بادآلا ةيلك . نسح دمحم : حت ٠ ريسلا ء يخامشلا ا
 , ققحملا شماه ٩٩٥٠٠ ١. ص٢٨٥ ٠ سنوت

 



 هير اض د اع اضا
 ٦٢

 امورْمَعو ناثلا ايدهم نا ركذ دقف ، سورْمع بحاص ناثلا يدهم نع فلتخم باهولا دبع مامإلا
 بحاص لوالا يدهم نوك نانلا هليلدو ؛ لوألا هليلد اذه . 0» باهولا دبع مامإلا نع نارخاتم

 ثلاثلا نرقلا يف ناك ناثلا ايدهم نأو } م١١٨ / ه٦٩١ ةنس يل تام باهولا دبع مامإلا
 عم تارظانم هل تناكو اسررْمَع بحص لراألا ريغ رخآ يدهم دوجو نم دبال اذإ } ‘"أ يرجملا

 مامإلا بحاص لراألا ايدهم نأ كلذو ، حيحصلا وه يخامشلا هيلإ بهذ ام نا رهاظلاو . ثافن
 باهولا دبع مامإلا راصح ءالأ م١١٨ / ه٦٩١ ةس يف دهشتسا باهولا دبع

 . '‘ سلبارط ةنيدم

 دهع يف سيلو ، باهولا دبع نب حلفا مامإلا دهع يف يرجهلا ثلاثلا نرقلا يف رهظ ثاقنو

 ةنس نم مكح حلفا مامإلاو . ) حلفا مامإلا بالط نم ثافن ناك دقف } باهولا دبع مامإلا

 - ٢٠٠ ر ةسماخلا ةقبطلا يف ينيجرئلا هع دقو 3، ) م١٧٨ / ه٨٥٢ ىلإ م٣٢٨ / ه ٠٨

 هنا الإ } ثاَّقنل نيرظانملا اسورُمَعو ايدهم ينيجرألا اهيف ركذ يتلا ةقبطلا سفن يهو ؛ ( ه ٠

 . '_» نانلا يدهمو لرألا يدهم نيب قرفي مل
 . م٥٠٨ / ه٠٩١ ةنس براقي اميف ناثلا نرقلا رخاوأ يف دلو سوررمع خيشلا نإف كلذك

 ال نسلا هذه لثم يف وه نمو . اييرقت تاونس تس لوالا يدهم ةافو دنع هرمع نوكيس يلاتلابو
 دق نوكيس اسررْمَع خيشلا نإف ثلاثلا نرقلا ىلإ انيتأ اذإ امأ ، تارظانملا رامغ يف ضوخلا عيطتسي

 . مالكلا ملع يف ضوخلاو . ةرظانملل هلهؤي ام نسلا نم غلب
 يوفيولا يدهم ريغ وه سررمع خبشلا عم ثاَفنل رظانملا يوفيولا ايدهم نأ رهظي يذلاف اذا

 . رداصملا يف امهنيب طلخلا اذه ىلإ ىدا ءامسألا يل هباشت درجم هلعلف \ باهولا دبع مامإلا بحاص

 . ةدحاو ةيصخش اممتدعو امهنيب قرفت مل يدي نيب تعقر يتلا عجارملاو رداصملا عبحج نا ةقيقحلاو

 . ١٤٩/١ . نامع ةنطلسب ةفاتتلاو ثارتلا ةرازو ةعبط " ريسلا ، يخامشلا 0
 . ١٩/٦ . قباس ردصم ؛ يخامشلا "])

 ١ راهزالا ، ينورابلا ۔٦٧ص ٠ ( خم ) ةسوفن لها ريس . يروطغبلا ۔ ١٥٠/١ . ١٩/٢ . قباس ردصم ٨ يخامشلا ا"
 ذ ٩١٨ : ةمجرتلا مقر . ٢٧٢٤/آ . ةيضابإلا مالعا مجعم . نورخاو زاحب۔ ٤٦

 ؛ قباس ردصم . نورخاو زاحب۔ ١٦٧/١ . ١٨٤ . قباس ردصم } يخامشلا ٧٨/١ . خئاشملا تاقبط ؛ ينيجردلا »
 . ٧٣١ : ةمجرتلا مقر . ٢/٨٢٢؟0 ١١٦١ : ةمجرتلا مقر . ٦٢
 . ١٦٢٢ . ٠٢٦١ص ى ةيمتسرلا ةلودلا ، زاحب۔ ١١٦ ةمجرتلا مقر !/٦٠ ٤ . قباس ردصم ى نورخآو زاحب :

 . ٦٢٩١/٦ ٠ ٣٠١٤ . قباس ردصم : ينيجردلا ا



 ٦٢ هير اض2 اع اضإ

 وه هيلإ بهذ ام نأ رهاظلاو . امهنيب قرفو طلخلا اذهل هبت دقف ريسلا بحاص يخامششلا ادع

 . ملعا هللاو ٠ حيحصلا





)٢( 

 دوه نب مكحم ةمالعلا ١ يراوشل

ترهيت )يضاق (





 ٦٧ هيراضك ح اءاضإ

 إ ترَهيَت ) يض اق ير اولا دوف نب مكَحُم ةمالعلا يشل ١

 نم هتلعجو . ءاضقلاب ( م٨٠٢ / ه٦٩٢ - م٦٧٢٧ / ه٠٦١ ر ةيمتسرلا ةلودلا تنتعا

 . ىلاعت هللا عرش قيبطتو نمالاو لدعلا رشنل كلذو { ‘"> ةمامإلا دعب امتامامتها ىلرا

 ةقبطلا ةاضقلا لثميو { ةرشابم ةمامإلا دعب ىلوألا ةبترملا يل ءاضقلا نايو " : زاب ميهارب /د لوقي

 . } " ... هناوعاو مامإلا لامع نم نييسيئرلا نيفظوملا بيترت يف ىلوألا

 يف نولخدتي الف 3 ميلاقألا ةالو ةطلسر مامإلا ةطلس نع ةلصفنم ءاضقلا ةطلس تناك دقو

 الف { ةيزكرملا ةطلسلا نع ةلصفنم هتطلس تناكر " : كلذ لوح زاب /د لوقي . ةاضقلا ماهم

 . ) " هبصنم يل هنانيعي ناذللا امه امنأ عم ، يضاقلا نوؤش يف يلاولل الو مامإلل لخد

 مه لف ةاضق انل تزربا ءاضقلاب ةيمتسرلا ةلودلا ةمئأ اهالوأ يتلا ةريبكلا ةيانعلا هذه نإ

 رمألا } ةءافكو ةردقمو ةيملع ةربخ باحصا { ىلاعت هللا عرشب مكحلاو لدعلاب اومستا } ريظن

 . _) مهئامساو مهرابخا ظفحو مهرثآم ليجست ىلإ تاقبطلاو ريسلا باتُك اعد يذلا

 فمتا 7 ةيمتسرلا ةلودلا ءامس يف همجن غ زب ضاق ىلع ءوضلا طيلست لواحنس لاقملا اذه يلو

 ينغلا ىلع هللا عرش قبطي } مئال ةمول قحلاب عدصلا يف هذخات الف ةيصخشلا ةوقو لدعلا و ملعلاب

 ... ريغصلاو ريبكلاو ريقفلاو

 عقر دقر . ةيمتسرلا ةمصاعلا ( تزَهيت ر يضاق يراوُفا دوه نب مكَحُم يضاقلا خيشلا هنإ

 ناكسإي هنووري مهدجوف ! هاشم ضعب لاس هنا يفيرش ذاتسألا ركذيف 3 همسا طبض يف فالخلا

 . "_» مهنيب فالتخا ىلع ! ( مكخُم وا مكخُم ) ةحوتفملا وأ ةروسكملا فاكلا فيفختو ءاحلا

 : يف اقباس ثحبلا اذه رشن اا
 . ( ٧٧٧٧.ةاصل.صع ) قرشملا لمالا عقوم
 . ( ««٥.٧مصمنة.صءح ) 0 نيدلا ةلبس . ةينامعلا ةكبشلا عقوم

 برقملا يف ءاضقلا ، ريكب ميهاربإ زاحب : رظنا اهتاضق رهشاو ةيمتسرلا ةلودلا يف ءاضقلا لوح عالطا ديزمل ")
 . ١٦٠ ۔١٩١٦١ص ى م!١٠٠٢ : اط ى ندرالا ى ناتغ " توقايلا راد ى ةيمطافلا ةفالخلا مايق ىتح حتفلا مامت نم يبرعلا

 .٤!٩٥٩ص . ٠٩٤ص

 . ١٧١٠ ۔١١٦١ص . قباس ردصم ى زاحب "
 . ٩٨١ص ؛ قباس ردصم ى زلحب )

 . ٦٨١ص ؛ قباس ردصم ي زاحب ()

  

 



 ٨ ةيراض ديأ ءاضإ

 طبضلا نع اثحب اهريغو ةيوغللا رداصملا فلتخم يف ءارقتسا ةيلمعب يفيرش ذاتسألا ماق دقلو
 ديدشتلاب رداصملا بلغا يف تدرر ( مكحم ) يف فاكلا نا ىلإ لصوتف . مسالا اذهف حيحصلا

 وبا هركذ ام ىلع ادمتعم ةحوتفملا فاكلا ديدشت حجر مث ا فيفختلاب ال . روسكلا رأ حوتفملا

 بانك يلو " : لاق ثيح ةماميلا مكحم ةملك حرشي وهو ( لاقملا لصف ر هباتك يف يركيلا ديبع
 . ) " مهنيب هومكحو امكح هولعج مفال مكحم هل ليق : يبلكلل بسلا

 مجعملا باحصا كلذك هحجر ام اذهو إ ةحوتفملا فاكلا ديدشتب مُكَحُم هنأ حجارلاف اذإ

 ديدشتب مسالا طبض ثيح يريبعجلا /د كلذكو {. يفيرش ذاتسألا هيلإ بهذ ام ىلع دامتعالاب

 . "» يابيشلا ناطلس ثحابلا اذكر . ةحوتفملا فاكلا

 تنكس دقو . ةيربربلا سناربلا لئابق نم مكحُم خبشلا اهيلإ بستني يتلا ( يراو ) ةليبقو
 بونج ةّسوفل لبجب ةّسوُفل ةليبق ةراوه ترواج ثيح 0 برغلاو ايقيرفإ يل نطاوم ةدع امنوطب
 9٠ نآلا ةيسنوتلا ةيرئازجلا دودحلا بونج ديرلا دالب اهم نوطب تنكسو ، برغلا سلبارط

 خيشلا هيلإ يمتني يذلا نطوملا وهو { رئازجلا قرش هيحاونو ساروأ لبج اهنم نوطب تنكسو

 . للا هجر مكَحُ

 هلاق امب انه يفتكنو 3 انخيش نطوم ساروأ لبج فصوب نويفارغجلاو ةلاحرلا ىنغت دقلو
 ىلإ ةندا نمو " : لاق ثيح ناررقلا لإ سا ةنيدم نم قيرطلا افصاو ( ه٥ : ق ) يركبلا

 ةنيبكو ةسانكمو ةراوهو برعلا نكاسم يف لحارم ثالث يشمت مث ... ناتلحرم ةنبط ةنيدم

 ةريثك عالق هيفو { مايا ةعبس ةريسم وهو } ساروأ لبج اهالاو ام ىلعو اهيلع لطي . ةلقروو
 يهر . ةياغاب ةنيدم ىلإ ةنهاكلا رقتسم ناك لبجلا اذه يفو ... ةسانكمو ةراوه لئابق اهكسي

 اميف سيلو ، حاون ثالث نم ريبك [ يحاونلا نم ةنيدملا لوح ام ] ضبر هلوح ميدق رخص نصح

 ؛ يمالسإلا برغلا راد ، يفيرش ديعس نب جاحلاب : حت : ١ج 0 زيزعلا هللا باتك ريست .يراوهلا مكحم نب دره (

 , ١١/١ " قباس ردصم 0 يراوهلا )
 / ه٤١ا٨٠ . نامع ةنطلس ى طقسم ى ةثيدحلا ناولألا ةعبطم . ةيضابإلا ةديتعلل يراضحلا دعبلا ى يريبعجلا تاحرف )

 كرابم نب ناطلس ٢٧٦٢ : ةمجرتلا مقر . ٢٥٥/٢ ث ةيضابإلا مالعا مجعم ٤ نورخاو زاحب ۔٤٤١ص ى م ٧
 تاقلحلا هذه رشن مت دقو ، ١ص ى فلؤملا طخب طوطخم ى ( ١٢ ) ةقلحلا . ريسفتلا ملع يف يضابإلا جاتنإلا ، ينابيشلا
 .ه١ا٠٢/ه٩ يماع نيب ةينالا ( نطولا تيرج يف

 . ٨/١ . قباس ردصم 6 يرا

  



 ٦٩ ةيراض تيأ ءاضإ

 . اهقاوسأو امقاماحو اهقدانف اهضابرأ يلو ! رمنو نيتاسب امب لصتي امنإ ، ضبر ةيبرغلا ةيحانلا يلي
 ساروا لبجر ! هايلا ريثك } ضيرع ضرالا نم طاسب يل يهو & نصحلا لخاد اهعماجو
 . ") " ةيضابإلا يار ىلع مويلا مهلك اهلهاو " : لاق نا ىلإ " ... هيلع لطم

 / ه ٢٠٨ ) نسيب ايح لازي ال ناكو ! يرجهلا ثلاكلا نرقلا يف مكَحُم خبشلا شاع
 / ه٨٥٢٦ : ت ر باهولا دبع نب حلفا مامإلا نأ كلذو . "> ( م١٧٨ / ه٨٥٢ - مم٢

 / ه ٢٠٨ : مكح ر هدهع يف تهت ةمصاعلا ىلع = نايس امك - ايضاق هنيع ( م١

 . ( م١٧٨ / ه٨٥٢ - م ٢

 لوح ديفي امب فعست الو ةتماص رداصملا دجم ملعلل هبلطو مُكَحُم خيشلا ةأشنب قلعتي اميف
 يف رجاه نوكي نا لمتحي كلذكو { ساروأ هنطوم ءاملع دي ىلع ملعلا ذخا هلعل نكلو ، كلذ

 مامإلا نع ملعلا ذخا هلعلف { اهناملعر اهتمئأ نع ملعلا ذخأل ةيمتسرلا ةمصاعلا تهت ىلإ هبابش

 . (م٣٢٨ /ه ٢٠٨ - م٧٨٧ / ه١٧١ مكح ر نمحرلا دبع نب باهولا دبع

 يف ناكو ... " : هلوقب يخامششلا هفصر { الحف ايضاقو إ اليلج املاع مُكَحُم خيشلا ناك دقلو

 نم ةيصخش وه ... " : رمعم ىبي يلع خيشلا هيف لاقو {. " " ... ىقتو املع ايلعلا ةقبطلا

 امنوقحالي سانلا نكلو 5 ءاوضألا نع دعابتو روهظلا نم برهتت يتلا ةعماللا تايصخشلا
 ملعلا ملعتف } قلخلا ميوق ايكذ هرغص ذنم مكَحُم ناك دقو ... ةفشاكلا مهراونأ اهيلع نوطلسيو

 ٨ هللا ريغ وجري الو ، هللا الإ فاخي ال بشف } ىوقتو نيد ىلع ةنمؤملا هترسا هتاشناو 3 هيف غبنو

 امك سانلا هفرع دقر " : لاق نأ ىلإ " اهديبعل اياجس 0 امقتاوهشو اهذالم نع اعفرتم ايندلا نع افزاع

 . ") " اهلجا نم هوبحاو قلخلا اذهل هومرتحاف لاب هقلعتو قحلا يف هتدشبو هنيدبو هقلخبو هملعب وه

 تزرهنت ىلع ايضاق حلفا مامإلا هنيع 0 قافآلا هترهش تفلبو ملعلا يف مكَحُم خيشلا غبن نا دعب

 مالك نم رهظي امك باهولا دبع مامإلا دهع ذنم ءاضقلا بصنم يف ناك يذلا { اهيضاق ةافو دعب

 ىلوت امل حلفا مامإلل ةارشلا ناحتما دصقي ] ةارشلا هنحتما ام لواو " : لوقي ثيح ريغصلا نبا

 . ٩١/١ 0 زيزعلا هللا باتك ريسفت ، يراوهلا : نع القن ٥٤١ص ث برغملا . يركبلا اا

 . ٧٧٦٢ : ةمجرتلا مقر . ٢٥٥/٦٢ . ةيضابإلا مالعا م نورخاو زاحب :
 . ١٦٧١ . ريسلا " يخامشلا
 .٨٢٣١ص : ٤ح . ج . خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا . رمعم ")

  



 ةيراض درا ءاضا
 ٧٠

 يلوي نا هولاسو هيلإ تعمتجاف همايأ يل تام هيبأ ةاضق نم ايضاق نأ [ ةمامإلا

 . )» " ... كلذ قحتسي نم ءاضقلا

 ‘ مكَحُم خيشلا هبصنم ملتسا يذلاو لوتملا يضاقلا مسا فرعي ال ريغصلا نبا نأ رهاظلاو

 دقو يفوت يضاقلا نالف نبا نالف نإ " : هل اولاق موقلا نإ : لاق مكحم نييعت نع ثدحت امل هدجنف

 . '_» " كيلع مامإلا يارو نيملسملا يار عمجا

 افلخ ضاق نييعت هنم نوبلطي حلفا مامإلا ىلإ ملعلا لها لبقا تزرَهْيَت يضاق ةافو دعب اذإ

 مكل هربجأ هب نوملعا مث . مكريخ اومدقو ، مكعمج اوعمجا " : مامإلا مهل لاقف { لرالا يضاقلل

 . "» " مكل حالصلا هيف نوكي ام ىلع هدضعاو

 ةلودلا يف نيدئاسلا ىروشلاو لدعلا اهنم مهلتسنل ةقباسلا ةرقفلا هذه عم ةفقو فقن انلعلو

 لب } ةيصخشلا مهضارغأ ةمدخلو مهدحول تارارقلاب نورلاتسي اونوكي مل اهتملأ ناو . ةيمتسرلا
 ةبسانملا تارارقلا ذاختا مامإلا مهيلإ لكوي ءاملعلا رابك نم نوكتي ايراشتسا اسلجم مهل نا ظحالن

 تافصلا هيف رفوتت نم رايتخا ىلإ مههجوير لب بسحف اذه سيلو } بعشلاو ةلودلا حلاصل
 اذر هيلع اوعمجا يذلا رارقلا يف مهشقاني مامإلا نأ ظحالن - نايس امك = كلذ دعب مث ! ةبولطملا

 يمالسإلا ادبملل اقيبطت مهعاججإ ىلع مهرقي لب . هرييغت ىلع مهربجي ال هنا الإ ! هوري مل ام هيف ىار
 . ىروشلا وهو الا ميظعلا

 مامإلا اوربخأف يراما مكَحُم خيشلا ىلع مهرايتخا عقو مامإلا يراشتسم نيب تالوادم دعبو

 وه نكلو هنيدو هعرو يف متفصر امك لجر ىلإ متوعد مكحيو " : مامإلا مهل لاقف ؛ مهرارقب حلفا
 دحا سيل ناك نإو ، هفرش فرشلا يذل الو . هردق ردقلا يذل فرعي الو ةيداب يف اشن لجر

 صقن الب اههجر ىلع قوقحلا مكيف يرجُي نأ نوبحت نكلو . ملظي الو ملظي نا بحي مكنم
 . '‘} © هريغ ادحا انناضقل ىضرن ال انإف " : اولاقف { " مكسفنأل ناهتما الو مكضارغال

 س
 . ٧٥ص ى نييمتسرلا ةمئالا رابخا ! ريغصلا نبا 0

 .٨٩٥ص 6 قباس ردصم ب ريغصلا نبا ٥)

 .٧٩٥ص : قباس ردصم ث ريغصلا نبا 0

 . ١٦١٧/١ . ريسلا ا يخامشلا ۔ ٥٨ ۔٧٥ص 9 قباس ردصم ي ريغصلا نبا

  



 ٧١ هيراضم تاءاضإ

 اولفغ نونوكي دق مكَحُم خيشلا ةيصخش يف بناوج ىلإ مههبن حلفا مامإلا نا ظحالن انهو

 ةايح ىلع دوعتل ةيداب يف اشن لجر هنا الإ هحالصو هلضفو هملع نم مغرلاب هنوك يهو . اهع

 نع ةفلتخم لماعتلا يل ةصاخ بيلاسا ىلإ جاتحت يتلاو ، ةراضحلاو ةنيدملا ةايح ىلع دوعتي ملو فافجلا
 هدجل ثيح ! مهنهادي انراهتم الجر ارراتخيل مهيلإ زمري هنأ مامإلا مالك نم مهف الو . ةيدابلا

 , " ... ملظي الو ملظت نا بحي مكنم دحا سيل ناك نإو ... " : هالعا صنلا يف ءاج امك لوقي

 مكيف يرجي نا نوبحت نكلو " { هيلإ نوعستو قحلاب نولبقت ثيحب حالصلاو عرولا نم مكنا يا

 ةدشب مكعم لماعتي ال يا ! ٠ مكسفنأل ناهتما الو مكضارخغأل صقن الب اههجو ىلع قوقحلا
 بصل امكح سانلا راتخا نيح " : رمعم يلع خيشلا لوقي ؛ ةيدابلا لهأ عم لماعتي امك ةظلغر

 اريثك ةلودلا يف نأ مهربخاو اذه مهرايتخا يف مامإلا مهشقان مامإلا ىلز اذه مهيار اوعفرو ءاضفلا

 ٨ ةلودلا طسو يف نوشيعي مهو إ مّكَحُم نع ايرحتو ءاكذو انيدو املع نولقي ال لاجرلا نم
 ٠ فاجلا حيرصلا هعبط يل امّكَحُم ناو . ةقابلو فطل يف سانلا عم نوفرصتي فيك نوفرعير

 ٠ ةرضحتملا مهعئابط مئالي ال دق ةيدابلا ةايح يف هتشيعمو . قحلا يف هتوقو . ةدماصلا هفناومو

 . "» " اهفارعأو ةنيدملا بادآ هديقت يذلا مهكولسو ، ةساسحلا ةفهرملا مهقاوذار

 ىلع حلفا مامإلا مهرقا ! حلفا مامإلا ةحيصنب ارذخاي ملو مُكَحُم ىلع اورصأ نا دعب

 دعب امأ " : امهيف ءاج . ءاملعلا نم ةيناثلاو مامإلا نم ىلوألا { هيلإ نيتلاسر اولسراف . مهرايتخا

 اميف فلختلا كعسي الو كمردقل نورظتنم مهو كروضح نع ممم ىنغ ال رمأ نيملسملاب لزن دقل

 حالص هيف ام ىلع مهيارو كيار عمتجيل مهعم عامتجالاو ممم قوحللا نع هللا نيبو كنيب
 . (} ٥ نيملسلا

 نإ نوملعي مهنأ كلذو } هتوعد يل ببسلا هل اوركذي مل ممنا ةلاسرلا نومضم يف ظحالنو

 . "> بصنلا اذه يل هدهزر هعرول باجتسا الو فلختل ءاضقلا بصنم هتيلوت مهعامزاي هوربخأ

 ةباد ىلإ ردتبا ؛ لئاسر نم نولمحي ام نومضم ارقو مّكَحُم خيشلا ىلإ تزَهْيَت لسر لصو املف
 . هب لزنو عماجلا دجسملا دصق اهلصر املف } تزرَهُيَت رطش امميم هاصعو هاسك ذخاو اهبكرو هل

 ٩٢١ص . ٤ح . ٢ج . خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا ، رمعم ")
 ١١٨٧٠. . ريسلا ٠ يخامشلا ۔ ٨٥ص ى نييمتسرلا ةمئالا رابخا . ريغصلا نبا ا")

 . ٩٣١ص . ح . ج . قباس ردصم : رمعم ا

 



 ٧٢ ةيراض ديأ عاضا

 نيملسملا يار عمجا دقر يلوت يضاقلا نالف نبا نالف نإ " : هل اولاقو ، تْرَهَيَت ءاملع هب طاحاف

 قاري مد لك نع لوؤسملا تنك هيلإ كانوعد امع تفلخت امهم كنا ملعاو . كيلع مامإلا يارو

 ١ هيلإ كوعد امع نيملسملاو مامإلا فلاخت الو هللا قتاف ا ههجو ريغب اطوي جرف لكو . هلح ريغب

 . » " كانركش اتعطا نإو كانربجا انتفلاخ نإ كنإل

 اجرخم هل دبي ال ىتح تامازلإ ةدعب مكحُم خيشلا مازلإ اولراح تهت ءاملع نا انه ظحالن

 نع لوؤسملا ناك ضفر نإف { هيلع مامإلاو نيملسلا عامجإ كلذ نمف 0 ءاضقلا يلوت لوبق نم

 مئارجلا ةيلوؤسم لمحتي هنأ ىنعمب ، مارحلاب اطوتس يتلا جررفلا نعو مارحلاب كفستس يتلا ءامدلا
 مفإف ضفر نإ هنأ هنوربخي مث 0 هنوباهي يذلا لداعلا يضاقلا اودجي مل اهيبكترم نأل عقتس يلا

 ؟ مهيلع مكَحُم خيشلا در ناك اذامف { يبا ما ءاش كلذ ىلع هنوربجيس

 نوهفرم متناو . اهرك الإ ءاودلا برشي الو ءاودلا برش نم رما ، رُم قحلا نإ " : مهل لاق

 ليوط شاقن مهنيب ثدحف ؛ " يتحيصن اولبقاف مكتحصن دقر ينم مكيلإ بحا يريغو . معن ءانبا
 هررواشر هب متملعأ امب هوملعاف مكمامإ ىلإ اوعجراف اذه الإ متيبأ اذإف " : مهل لاق مث ، درو ذخاو
 . ) " هللا ةكرب ىلع " : لاقف ، " انلعف دق " : اولاقف { " مكرومأ يل

 هب فصتا بصانملا يل دهز نم همظعأ امو 3 ىلاعت هلا نم فوخر عرو نم همظعا ام يرمعل
 بصانملا ربكأ مّتست ىلإ ةقاوتلا ةيداملا سوفنلا باحصا ضعب نإل . !؟ هللا هحر مكَحُم خيشلا

 ضعبو } ةمصاعلا يل هنإ ؟ نياو { ءاضقلا بصنمك بصن اهيلع ضرع نإ احرف ريطت دق زكارملاو

 يل ناك نز امقرخآو اهنيدب ىتح ةيحضم بصانملا ضعب ىلع لوصحلل ةوق لكب ىعست دق سوفنلا
 ؛ طئاحلا ضرع كلذ لكب برض مكَحُم خيشلا اندجو انكلو ؛ اقرخآ رضي ام بصخلا كلذ

 بصنم ىلع لصحي ال يكل راذعألا نم عيطتسي ام مدقي نأ لواحو { روفلا ىلع بصنملا ضفرو

 ره نإ هيلع هللا بضغبو . ةرخآلاب ركذ هلإ ثيح . اربجم امغرم قلاو إ قفاو امدنعو ؛ ءاضفلا
 بنذ قلغو ،. بصخلا كلذب هنم ردجأ وه نم ءاملعلا نم دجوي ال هنإ ذإ ءاضقلا بصنم كرت

 بصنملا يف ابح سيل قفاوف } ءاضقلا ضفرو ىلخت وه نإ هتبقرب تزه يف بكنرتس يتلا مئارجلا
_ 

 . ٨٥ص ! نييمتسرلا ةمنالا رابخا ء ريغصلا نبا ()
 . ١٦٨/١ . ريسلا ا يخامشلا ۔ ٢٥ص ى قباس ردصم } ريغصلا نبا )



 ٧٢ هيراضم ديا ءاضا

 عيضت دقو { هب ريدج ريغ وه نمل بصنملا اذه كرت وه نز هذخاؤب نا ىلاعت هللا نم افوخ لب

 ... ")» سانلا قوقحو ماكحألا

 تيب نم هيلع اورجاو امداخ هل اورتشاو ءاضقلا راد يف هولزنا } ءاضقلا بصنم لبق نا دعب
 . "» هدنع اهوجرو هنم اهولممأ يتلا ةريسلا مهيف راسف 3 هتوق لالا

 مامإلا تاعقوت ققحت ىلع كلذكو . قحلا يل هندش ىلعر هلدع ىلع لدت ةثداح انه ركذنو

 ؤ ملظلا يف نوبغري ال منا عم قحلا قيبطت يف ديدشلا هجهنم اولمحتي نل تزَهْنَت لها نا نم حللا
 . حلفا مامإلا رهم عم ضرأ يف عزانت حلفا مامإلا اخا سابعلا ابأ نأ ريغصلا نبا ركذيف . ةلاحم

 , " مكَحُم ىلإ اعفترا نكلو يلع زعي امكالك ' : مامإلا امهل لاقف { حلفا مامإلا ىلإ امهرمأ اعفرف

 هعم دجي ملف . همصخ قبسف ءاضفلا رادب مُكَحُم خيشلا ىلإ ردابو حلفا مالك سابعلا وبا متخا

 , رادلا بابب سلجف همصخ لبقا ءانثألا كلت يلو . هلدمحي هيلع لبقأو هبنبب مُكَحُم هسلجاف ادحا

 خيشلا ةيراج ىلع ىدان رادلا بابب همصخ سابلا وبا ىار املف } مكَحُم خبشلا هيلإ هبتني ملو
 نم ىلإ " : هسفن يف مصخلا لاقف 0 يضاقلا ىلع هتلالد همصخ ىريل ءاملا اهيقستسي مُكَحُم
 ال رادلا باب ىلع ىقلم اناو { هراد نم ءاملا يقستسيو يضاقلا بنج ىلإ سلاج يمصخ ؟ مكاحا

 لاقف ١ بابلاب املاج لجرلا ىارف ةتافتلا مُكَحُم خيشلا نم تناحف . " يوحن رظني الو يلإ تفلب
 ىلإ اسلاج هتدجوف سابعلا يبأل امصخ تنج " : لاقف ، " ؟ كدصق امو اذه اي كلاب ام " : هل

 يات سابعلا ابا اي " : لاقف سابعلا يبا ىلع مكَحُم خيشلا بضفف . " اذه يعضوم تسلجل كبنج

 يبا ديب ذخ مالغ اي } يتيراج دي ىلع يراد نم ءاملا يقستستو هنود يبنج ىلإ سلجتف كمصخ عم

 . " ءام هقستلف ةيراجلا رمو ! لز هدعقاو همصخ ديب لخو ، حربي الو همصخ دعقم هدعقاو سابعلا

 لاق . هآر املف حلفا هيخا ىلع لخد ىتح ابضغم سابعلا وبا جرخف . هب هرمأ ام مالغلا لعفل

 . " دحاب لري مل ام يلالا سرشلا يراوُفا اذه نم يب لزن " : لاق ، " ؟ كارع امو كلام " : هل

 عروو فوخ نم هب نوفصتي امو ةيضابإلا ىلع ةيبرغ تسيل مكحُم خيشلا اهب فصتا يتلا ةيماسلا تافصلا هذه نإ ا"
 ددرتف ا ةسوفن لبج ىلع ايلاو باهولا دبع مامإلا هنيع يذلا ينوانجلا ديمحلا دبع ةديبع يبا ةصق الثم كلذ نم ٠ حالصو
 . هيلع مامإلا رصلف . " نيملسملا روماب مايقلا ىلع ردقا تسلف فيعض انا فيعض انأ " : لاقو بصنملا لوبق يف

 ةيضابإلا ءاملع دهزو عضاوت ىلع ةريثك ىرخا جذامن كانهو ؛ ةصقلا خلا ... بدالاو ملعلاب ةفورعم ازوجع راشتسلف
 . ( ٧١ ۔١/٠٧ ش غناشملا تاقبط . ينيجردلا ١٢٥- ۔-٣٢٢١ ص ى ةمنالا ريس ش ءايركز وبا : رظنا )

 . ١٦١٨/١ . ريسلا ى يخامشلا - ٢٥ص ى نييمتسرلا ةمئالا رابخا . ريغصلا نبا ا»



 ٧٤ ةيراض دأ ءاضإ

 ؛} لبق نم اذمب كتملعا تنك دق سابعلا ابا اي " : حلفا مامإلا هل لاقف . ةمقلا هيلع صقل

 لعف ام ربخ لصوف . " انهادم ناكل اذه ريغ لعف ولو ؛ رثؤي نا ىلوا قحلاو لعف ام باوصلاو

 . "» هب اوبجعاو كلذب اورسف تزه ءاملع ىلإ مكَحُم خيشلا
 ركذت ال ثيح 0 حلفا مامإلا دهع لاوط ءاضقلا بصنم يف رمتسا مكَحُم خيشلا نأ رهاظلاو

 / ه١٦٢ - م١٧٨ / ه٨٥٢٦ مكح ) ركب يبا مامإلا دهع اماو . هريغ ايضاق رداصملا

 ركب يبا مامإلا اخأ حلفا نب ناظقيلا ابأ نأ زاب ميهاربإ /د ىريف حلفا مامإلا فلخ يذلا ( م٤

 يف ترَهْيَت يف ةاضق دجوي ناك هنأ رهظي يذلاو إ 0 ملاظملا يضاق نوكي امبرو ءاضقلا ماهم ىلوت
 قايس يف ةاضقلا دوجو ىلإ ريشي ريغصلا نبا دجنل } مهءامسأ ركذت ال رداصملا نا الإ ركب يبأ دهع

 نمف } هيف سلجيف ةنيدملا يل دجسم ىلعا ىلإ بكري ناظقيلا وبا ناكو " : لوقي ثيح هليدح

 قحلا ىرجأو ايفاش ارظن كلذ يف رظن ةطرشلا باحصاو ةاضقلاو لامعلا نيب سانلا نم هيلإ ملكت

 . " رغص وا هردق مظعو طخسر يضر نم ىلع
 ٠ ايضاق هنم رثكأ امكاح ناكف تزرَهْنَت يف مكحلا نوؤشب هاخا فلك ركب ابأ نا رهظي يذلاف

 ىلا ليميو تاذللا بحي ركب وبا ناكو ... " : لوقي ثيح ريغصلا نبا مالك نم كلذ رهظير

 . "_ " ... ناظقيلا يبا هيخا ىلإ اهزاوحاو ةنيدملا يف رظنلا فرصف تارهشلا

 نيع ( م٤٩٨ / ه١٨٢ - م٤٧٨ / ه١٦٢ مكح ر ناظقيلا وبا ةمامإلا ملتسا نا دعبو

 هللا دبع يبأ ةلاقتسا دعب نامدم نب بيعش نيع مث } تهت ىلع ايضاق هللا دبع نب دمحم هللا دبع ابأ

 . '}> ءاضقلا نم

 انأ الإ ؤ صوصخلا اذم ديفي انيش ركذت ال رداصملا نإف مّكَحُم خبشلا ةافوب قلعتي اميفو

 / ه٨٥٢ : ت ) حلفا مامإلا ةافو دعب ةيخيراتلا ثادحألا يل هركذت ال رداصملا نا ظحالن

 ةافو دعب ساروأ ىلإ داعو ءاضقلا لزتعا له ما ؟ ةرتفلا سفن يف يلوت لهف ( ١
 . ملعا هللا ؟ حلفا مامإلا

 . ٨١٦١ص ى ريسلا } يخامشلا - ١ .هام . نيتمرا ةمل ريخا رتسل نا

 ٧٢. ص . قباس ردصم ! ريغصلا نبا ©
 . ٢٧ص 0 قباس ردصم ى ريغصلا نبا :

 . ٠١٤ص ى قباس ردصم . زاحب ۔ ٩٠ 0 ٨٨ص ى قباس ردصم } ريغصلا نبا
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 ٧٧ هيراضحل دياءاضإ

 ''١يراؤفلا مكَحُم نب دوهرفلا ةمالعلا خيشلا

 يتلا رداصملا عيمج تفتكا دقو . » يراؤُا دوُه نب مُكَحُم نب دوه رسفملا ةمالعلا خيشلا وه

 ةمدقم يل ( دوه ) هدج مسا ركذ نم هتدجو ام الإ 3 هتليبقو هيبا مساو همسا ركذب اهيلع تفلر

 كلذ لقن هنا ركذ ثيح . يفيرش جاحلاب ذاتسألا ثحابلا هققحم لبق نم زيزعلا هللا باتك ريسفت

 ركذي نا نود نم رمعم ىه يلع خيشلا هيلإ ام بتك ةصاخ ةلاسر يف رمعم ىيحي يلع خبشلا نع
 قوثوم رداصم نم هتامولعم ٥ءاقتسا رمعم يلع خيشلاب دهعلا نأ ركذو . هيلع دمتعا يذلا ردصلا

 اذهو { هيبأ مساب ادوه هنبا ىمس يراوُما مكَحُم خيشلا نوكي اذمب هنا فاضأو ؛ كلذك وهو . امم

 . "") باسنألا يل اريثك هدجن ام

 نطوم اماو ! اث ةيربربلا سناربلا لئابق نم يهو ( يراوُفا ) ةليبق ىلإ دوه خيشلا بستنيو
 . م رئازجلا قرش ( ساروأ ) لبج وهف دوه خبشلا

 را لوألا دقعلا يف دلو هنا ردقي نكلو 3 دوه خيشلا هيف دلو يذلا ماعلا رداصملا ددحت ملو اذه

 .'»(م٥٣٨ / ه٠٢٢٦ - م٥١٨ / ه٠٠٢ ر يرجهلا ثلاثلا نرقلا نم الا

 : يف اقباس ثحبلا اذه رشن ")
 ةنسلل ى ( ٧٦٦٦ ) ددعلا ، مآ1٠٠ وينوي نم ! / ه٤١!٥٢٦ يناثلا عيبر نم ١٥ ةعمجلا . نامع ةنطلس ى نطولا ةديرج
 : ةلصولا هذه ىلع س آ٤ا

 ./! /\.\/[\ `/! : ٠\/حچ/../:
 . ( »×٧٨“٧.هاوصل.صع ) قرشملا لمالا عقوم
 . ( »«٧.نطةطنردط.صع ) ةماقتسالاو قحلا لها ةكبش
 . ( »«٨٣.رصممصنة.مع1 ) ٠ نيدلا ةلبس . ةينامعلا ةكبشلا عقوم

 تاقبط ؛ ينيجردلا -٢١٢ص . ( خم ) ةاقتنملا رهاوجلا ؛ يداربلا ۔ ٨/١ . زيزعلا هللا باتك ريسفت ، يراوهلا ]
 مقر . ٤٤٣/٦ . ةيضابإلا مالعا مجعم . نورخاو زاحب ۔ ٥٩/٢ . ريسلا ى يخامشلا ۔ ٤٥٦ . ٢٩٨۔ ٩٩ . خناشملا

 . ١ص ى ( ١١ ) ةقلحلا . ريسفتلا ملع يف يضابإلا جاتنإلا ى ينابيشلا ۔١١٦٢ : ةمجرتلا
 . . شماهلا ٨/١ . قباس ردصم 6 يراوهلا ©
 . باتكلا اذه نم )٢( مقر لاتملا ( ترهيت يضاق ) لاقم رظنا يراؤُلا ةليبق نع ليصفت ديزمل "]
 . باتكلا اذه نم )٢( مقر لاقملا ( ترهيت يضاق ) لاقم رظنا ساروا لبج نع ليصفت ديزملا٠)
 نب دواد ناميلس ٩٦١ : ةمجرتلا مقر ى ٤٢/٢( ى قباس ردصم . نورخأو زاحب ۔١/٢١ . قباس ردصم ى يراوهلا (_
 ورمع ۔٥٢ص ى م٦٩٩١ ٠ دواد ]"7 نايبلاو هقفلاو ثيدحلاو ريسفتلا ملع ين ةيضابإلا ءاملع ةمهاسم 0 فسوي

 ٠ يناييشلا ۔٦١!٢ص ٠ مآ ١.٠٠:اط. نانبل ٠ توريب 6 يمالسإلا برزغلا رلد ٠ ةيضابإلا نع تاسارد . يملنلا ةفيلخ

 , ١ص ى ( ١١ ) ةقلحلا } قباس ردصم



 ٧٨ ةيراض دياءاضإ

 هنيع } الحف ايضاقو . اليلج املاع ناك 3 يراوُا دوه نب مُكَحُم خيشلا وه انرسفم دلاوو

 يف ليصفتلاب هنع ثيدحلا انلوانت دقر . ةيمتسرلا ةلودلا ةمصاع تهت ىلع ايضاق حلفا مامإلا

 . باتكلا اذه نم )٣( مقر لاقملا

 وه ادوه نأ ركذي يريبعجلا خيشلا دجنل إ هدلاوو دوه خيشلا نيب نيثحابلا ضعب طلخ دقو

 مامإلل ايضاق سيل وه كلذكو . يضاقلا وه امّكَحُم نأ حيحصلاو . 6» باهولا دبع مامإلا يضاق

 فسوي نب ناميلس خيشلا دبنو ، حلفا مامإلا هنبال لب يريبعجلا خيشلا ركذي امك باهولا دبع
 ضقانتلا اذه يل مجعملا باحصا عقرو . ‘"» باهولا دبع مامإلل ايضاق ناك هنأ كلذك ركذي

 يفو . باهولا دبع مامإلل ايضاق ناك امّكَحُم خيشلا نا نوركذي دوه خيشلا ةمجرت يل مهدجنل

 . _ حلفا مامإلل ايضاق ناك هنأ نوركذي مُكَحُم خيشلل مهتمجرت
 ةموعن ذنم ملعلا ةنابل عضرف . انرسفم يبرت لحفلا يضاقلاو ليلجلا ملاعلا اذه ناضحا يل

 ىجي يلع خيشلا لوقي ، مكَحُم خيشلا هدلاو دي ىلع ذخا ام لوا ملعلا ذخا هنأ رهاظلاف إ هرفاظا

 ىلع هبردو هللا ىوقت ىلع هاشناو . مالسإلا ىلع هابر } ادوه هامس ةلو مكحن ةل " : رمعم

 اذهو ؛ ؤث) " ... مالعألا نم املع حبصأ ىقح ةساردلا يف رمتسا ، هرغص ذنم ةيمالسإلا فراعملا

 يف الوا ملعلا ذخا دق نوكي هنأ انل ودبي يذلاو ... " : لاق ثيح يفيرش ثحابلا هيلإ لام ام

 باحصا دجن كلذكو ؛ 6 " ... هللا باتكل هظفح دعب . هدلار نع هابص عبارمو هتلوفط عتارم

 . '» كلذ ىلإ نوبهذي مجعملا

 هقخي - يفيرش جاحلاب ثحابلا ىري امك - هدلب يف ةريصقلاب تسبل ةرتف رمتسا هنأ رهاظلاو

 تحت يداوبلا يف وا ةيلبجلا ىرقلا يف دجاسملاب دقعت تناك يتلا سوردلا تاقلحو ملعلا سلاجم يل

 . » كلذك يابيثشلا ناطلس ثحابلا هيلإ لام ام اذهو 3 ) مايلا

- 
 يف ةيبهولا ةيضابإلا دنع ةبازعلا ماظن ١ يريبعجلا تاحرف ۔٤٤١ص . ةيضابإلا ةديقعلل يراضحلا دعبلا ٠ يريججلا »
 . ٢٧٢ ص ث م٥٧٢٩١ 0 سنوت . ةيخيراتلا ةبتكملا } نونفلاو راثألل يموقلا دهعملا ؤ ةبرج

 . . ٨٥١ص ى يمالسإلا برغملا خيرات نم تقلح . دواد ناميلس ()
 . ٩٦١ : ةمجرتلا مقر ى ٧٢٧٢ . ٤٤٢/٢ :ةمجرتلا مكر . ٢٥٥/٦ ى ةيضابإلا مالعا مجعم ى نورخاو زاحب 0

 . )٤( . ص٢ ١٤ ةقلحلل : ثلاثلا دلجملا } خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا ى رمعم .
 . ١٢/١ ة زيزعلل هللا باتك ريسفت ؤ يراوهلا ث)

 . ٩٦١١ : ةمجرتلا مقر ى ٣٤٤/؟ 0٧٧٦ : ةمجرتلا مقر . ٥٥٣/؟ ، قباس ردصم 5 نورخأو زاحب ()
 . ١ص ١١ ( ٨ ) ةقلحلا . ريسفتلا ملع يف يضابإلا جاتنإلا ٠ يتاييشلا ا}»

 



 ٧٩ هيراضم تاءاضا

 تزرَهَتو ناوريقلا ىلإ رجاه دوه خيشلا نوك داعبتسا مدع ىلإ يفيرش ثحابلا بهذ دقر

 ناو ، حومطلا ىشانلا ملعلا بلاط هابتنا دشي ناب ريدج نيزكرملا نيذه دوجوف ! ملعلا بلطل

 هامظ يررير { يملعلا هممن عبشي ام امهنم لهنيل امهيرطش ههجو يلويف هتمش ثحتسب
 هيبا دوجو ءانلا يف تزرَهيت ءاملعو حلفا مامإلا دب ىلع ذملتت ادوه خيشلا لعلف اذإ ؛ 0 ةفرعملل

 . ءاضقلا بصنم ي

 رخارا يف دوه خيشلا نوك داعبتسا مدع ىلإ كلذك نابيشلا ناطلس ثحابلا بهذ دقو اذه

 هركذ ام ىلإ كلذ يف دسا دقو ! مهيلع ذملتتو اهنخياشم ىلع ارقو . سلدلألا ىلإ لحر دق هتايح

 ذز نويسلدنألا مهفرع دقف ةيضابإلا فرعت مل نإو " : لاق ثيح يبقعلا ىلع هدر يل ةمئالا بطل

 درفت دقر ، " هيلع تنا ام فلاخي انيد هللا لبقي ال : هخيش هل لاقر ، يراوهلا دوه خيشلا مهيل ارل

 . "» بابشلا ركذي امك . اهردصم ىلإ رشي ملو ةمولعملا هذمب بطقلا مامإلا
 سازرأ هنطوم ىل داع ملعلا بلط يف دوه خيشلا اهاضق يتلا ةليوطلا ةلحرلا هذه دعبو اذإ

 ةصاخ ملعلا بالط اهدصقي ةبعكو { راظنألا طحم حبصأو .{ ءاملعلا نيب همسا عملف . ملعلاب المحم

 لحلاو ديدسلا يارلاو ةديشرلا تاهيجوتلا هنم اوقلتيل ةماع سانلاو } همولع نم ةوذج اوسبتقيل

 . _ هيغب لانيو هبرام هدصق نم لك يضقيف . مهلكاشم يضرلا
 هفمب يخامششلا خيشلا وه اهف } اديعب اواش ةعفرلاو ةلرملا نم دوه خيشلا غلب دقلو

 ريسفتلا بحاص وهو ، صئاغ ننفتم ملاع وهو ... يراوهلا مكحم نب دوه مهنمو " : الئا

 ىلع لب ، بارعإلاو وحنل هيف ضرعتي مل هللا مالك ريسفت يف ليلج باتك وهو ! فورعلا
 . 0_} " نيمدقتملا ةقيرط

 وبا خيشلا اهيوري يتلا ةصقلا كلت دوه خيشلا امب يظح يتلا ةعيفرلا ةلرملا ىلع لدي اممو

 هءاج يراوهلا مكحم نب دوه نأ يدومح نب نوميم خيشلا ركذو " : لاق ثيح هريس يل ءايركز
 اعدف { ريناند ةسمخ يف راكلا نم لجر دنع ةنوهرم هل ابتك كفيام ىلع هب نيعتسي ةبازعلا نم لجر

 . ١٤/١ . زيزعلا هللا باتك ريسفت ى يراوهلا اث
 . ١٤/١ . قباس ردصم ٨ يراوهلا اا
 . ١ص 0 ( ١٢ ) ةقلحلا . ريسنتلا ص ف يضابإلا جاتنإلا ١ ينابيشلا اا

 ٦١/١ . قباس ردصم . يراوهلا )

 ' . ٥٩٦/٢ . ريسلا . يخامشلا ()

  

  

 



 ٨٠ هيراضحل ديا ءاضإ

 . ةصقلا مهربخاو مهءاجف . ةئازَم نطاوم ىلإ لجرلا اذه عم رس : هل لاقف الجر مكح نب دوه
 ءاسنلاو لاجرلا قفطف } اطاسب اوطسبف } لاومألا نم هل نوعمجيو } هل نوعنصي اميف اوعراستو

 اوملف { اريثك الام كلذ نم عمجل } مهنم دحاو لك نكما امو مهاردلاو ريناندلا هيف نومري

 رناند ةسمخلا ىلإ بتكلا بحاص لجرلا دمعف . مكحم نب دوه هب اوناف | هرعفرف طاسبلا فارطأ

 كنودصقي نمم ةريبك كيلع ةنرؤملا نإف 9 خيشاي هب ىلوا تنا : دوه لاقف إ يقابلا كرتو اهذخا

 . "_» ةصقلا هذه سفن ركذي ينيجرألا دجنو } _) " كنورتعيو

 نيب هزكرمو 5 هموق نيب هتلرمو انملاع لضف اهنم } رومأ ةدع ةصقلا هذه لالخ نم جتتسنو

 حبصا هنا كلذك جتنتسنو . ةرواجنا ( ةئازم ) ةليبق يف هتلرم ميظعو ، ( ةراوُه ر هتليبق دارفأ

 سانلا نم ريثكلا همؤي هنأ اضيأ جتتسنو ؛ همث ليزيو هبرك كفيل مومهمر برركم لكل ادصقم

 نم ةريبك كيلع ةنوؤملا نإف " : دوه خيشلل لجرلا لوق نم كلذو .0 ملعلا بالطو راوزلاو
 لب ملعلا بالط اهمؤي ةميظع ةسردم سسأ دق نوكي نأ دعبتسي الف } " كنورتعيو كلردصقي

 كلت يف برغملا يف عئاشلا اذه ناك دقو } مهنكسمر مهلكام يل هيلع نودمتعي هدنع نوميقيو

 . ملعا هللاو نورقلا

 مادختسا للعن نا نكمي فيك وهو } ةصقلا هذه لوح لاؤس ئراقلا نهذ ىلإ ردابتي دقر اذه

 ( ةبارغلا ر حلطصم نأ مولعملا نم هنإ ثيح . ا؟ ( ةبارغلا ) حلطصمل يدومح نب نوميم

 خبشلا دهع يف . يرجهلا عبارلا نرقلا يف يأ . دوه خبشلا دهع نم نرق دعب رهظ ") ( يالا رو
 . 0 ( ةبارقلا ر ماظنل سسؤملا ( م٨٤٠١ / ه٤ ٤٠ : ت ر ركب نب دمحم للا دبع يبا

_ 

 9 رشنلل ةيسنوتلا رادلا ٠ بويا نمحرلا دبع : حت . ةمنالا رابخاو ةريسلا باتك ٠ ءايركز وبا ركب يبا نب ىيحي ")
 .٠٦٣؛ص .م٥٨٦١/ه١ا٥٠ . سنوت

 . ٩٩ ۔٦/٨٩٢ . خناشملا تاقبط . ينيجردلا »

 كا ىلإ مهعاطتنال كلذي اومس 0 مهنع ةرقلا هلها نع بززغ نم ذوخأم ١ نيعلا حتفب ( بازع ) عمج ( ةبازغلا ) _
 بهذ امك جاوزلا مدع ب دوصقملا سيلو 0 اهفرخزو ايندلا يف دهزلاو ملعلا بلطو مهنيد رماب لفتشالاب
 مولعم وه امك ةحجانلا رسألا نونوكيو نوجوزتي ( ةباغلا ) نإ ذإ ، حلطصملا اذهل هريسفت يف يسكينابور قرشتسملا
 هرثاو ةبازعلا ماظن ةرضاحم . ريكب ميهاربإ زاحب -؟٤٢ص . ةوعدلا جهنم ى رصان دمحم : رظنا . مهعتارو مهتريس نم
 نم٥٦ / ه٥٢٦٤١ مرحم نم ٤ ءاعبرالا } قيوسلا ةيالو نامع ةنطلس ئف اهاقلا ۔ يعمس طيرش ! يبازيملا عمتجملا يف
 : طبارلا اذه ىلع ( نيدلا ةلبس ) ةينامعلا ةكبشلا يف ةرضاحملا هذه ترشن دقو 6 م٤٠٠٢ رياربف

 :// .مع/.2:=\ "؟" ‘&ع=\
 . ٨٠٢ : ةمجرتلا مقر . ٣٦٢٨/٦ ؛ ةيضابإلا مالعا مجعم نورخآو زاحب ۔١/٧٦١ ؛ قباس ردصم . ينيجردلا ا



 ٨١ هيراضم تاءاضإ

 نب دمحم ركب يبا دهع دعب رهظ ( ةبارَعلا ر حلطصم نا زاب ميهاربإ /د ىري بناجلا اذه لوح

 ماظن ىلإ روطت مث . ( ةقلحلا ر ماظنب فرعي ناك هسسؤم دهع يل ماظنلا اذه نإ ذ 3 ا دبع

 عم لاحلا وه امك - ةمدقلا رداصملا ضعب يف حلطصملا اذه دورو نا ىريو . 0» ( ةبارغلا )

 كانهو ؛ خاّسنلا لبق نم را نيفلؤملا لبق نم فرصت ىلإ دوعي امبر = ءايركز يبا دنع ةصقلا هذه
 ! هدعاوقل هللا دبع يا ديعقت لبق يضابإلا طسرلا يل الوادتم ناك ( ةبارقلا ( حلطصم نأ ىري نم

 لز . 8١ نابيشلا ناطلس ثحابلا يارلا اذه ىلعو . راكللاو ةيضابإلا نيب قيرفتلل مدختسي ناكر
 . ثحب ديزم ىلإ جاتحي رمألا نا ىريو كلذ دعبتسي زاب /د نا

 امب فعست ال رداصملا نإف ؛ مهنع ذخاو مهيلإ سلج نيذلا هخويشو نيدلا يل ُهَبَسن صخي اميفو

 اوقلت نيذلا هذيمالتل ةبسنلاب رمألا كلذكو . امكحم هابا انينثتسا اذإ مهنم دحا مسا ركذب وأ ديفي

 هخويش ضعب ىل ةراشإ دبي نأ ادهاج يفيرش ثحابلا لواح دقلو { هيدي ىلع اوبرت وا ملعلا هع
 . 6" مهنم دحاو يا ىلع رثعي ملف هريسفت ايان ل

 يف تناك امنأ يفيرش ثحابلا ردقير . هتافو خيراتب قلعتي اميف ةتماص رداصملا دجن كلذكو

 نإ ثيح . م٣٩٨ / ه٠٨٢٦ ةنس يلاوح يا ! يرجهلا ثلاثلا نرقلا نم عساتلا وأ نماثلا دقعلا

 / ه٠٥٢ ) ةسداسلا ةقبطلا ءاملع نم هنا دكؤي ريسلا باحر نيخرؤملا نم هركذ نم لك

 ؟ م٨٠٩ / ه٦٩٢٦ ةنس ةيمتسرلا ةلودلا ةياف كردا لهف ، ( م٢١٩٦ / ه٠٠٣ -م٤٦٨

 يف ءيشب مزجا نا عيطتسا ال نكلر ! كلذ دعبتسا انا " : يفيرش ذاتسألا لوقي

 يف شاع هنإف ةيمتسرلا ةلودلا طوقس كردا نكي مل نإ مومعلا ىلعو ؛ & " عوضولا
 . ملعا هللاو اهرخارا

 دي هتظفح . ميركلا نآرقلل الماك اليلج اريسفت = هللا هحر س دوه خيشلا انل كرت دقو اذه

 ثحابلا ذاتسألا ماق دقلو { ( زيزعلا هللا باتك ريسفت ) ب هنونع راثدنالاو عايضلا نم ردقلا

 .م٤٠٠٢ ويام نم ١٥ / ه٥٢٦٤١ لوالا عيبر نم ٢٥ تبسلا ، ريكب ميهاربإ زاحب /د عم فتاهلا ربع ةيملع ةشقانم "ا
 . م٤٠٠٢ ويام / ه٥٢٦٤١ لرالا عيبر " ينابيشلا كرابم نب ناطلس ذاتسالا عم فتاهلا ربع ةيملع ةشقانم "
 . ٢ ص ى ( ١٢ ) ةقلحلل ! ريسنتلا ملع يف يضابإلا جاتنإلا ى ينابيشلا ۔١/٧١ . زيزعلا هللا باتك ريسفت ا يراوهلا }

 .٢ص.(٢١) ةقلحلا } قباس ردصم ى ينابيشلا ۔٨١ ۔٧١,/١ ؛ قباس ردصم 7 يرلوبلا ٠)



 ٨٢ هيراضل درا ءاضإ

 5 ةنس نيرشع نم براقي امل هيف لمعي لظف إ نيمثلا رفسلا اذه قيقحتب يفيرش ديعس نب جاحلاب
 . يمالسإلا برغلا رادب تادلجم ةعبرا يف عبط دقو

 ةقرفتملا هتاطوطخم ترهظ نأ ىلإ ارومغم ايسنم انرق رشع دحا نم رثكا ريسفتلا اذه لظ دقلو

 . )» سنوتب ةرج ةريزجو { رئازجلاب بازيم يداو ندم يل ةدوجوم ، ةصاخلا نئازخلا ضعب يف

 هيلإ راشا دقف { هفاشتكا متي نا لبق ريسفللا اذه ىلإ تراشا ةمدقتملا ةيضابإلا رداصملا نأ دجنو

 نب دوه ريسفت ىلع امصتخا نيلجر نأ ركذو " : لاق ثيح هريس يف ( ه٥ : ق ر ءايركز وبا

 9 ناقيرفلا فاصتو { مهنيب موقت ةروثلا تداك ىتحو { امهيتليبق امهرجاشت غلب ىتح يراوهلا مكحم

 . مهنيب نم ( ريسفتلا ر فحصملا عزن ، لامج دمحم وبأ كلذ ىار املف ! مهنيب عقي رشلا داكر

 رشلا لازو ، افصن لكل ىطعاو . بتكي مل نيفصنلا نيب اساطرق قفاوف . نيفصن همسقل
 .,(" ٥ اوحلطصاو

 دازو رثكا ليصفتب دازو ةصقلا هذه ركذف . هيلإ راشأ ( ها : ق ) ينيجرئلا دجن كلذكو
 فصنلا خسنيلف باتكلا لامكإ نآلا امكنم ءاش نم : امهل لاق لامج دمحم ابأ خيشلا نا اهيلع

 . ) هتاف يذلا

 برغملا لها انباحصأ فيلات نمو " : لاق ثيح هرهاوج يل ( ه٩ : ق ر يداربلا هركذو

 حجارلاو . هري مل مأ هآر له ركذي ملو ") " نيريبك نيرفس يف يراوهلا مكحم نب دوهف يذلا ريسفتلا
 نب ناميلس عيبرلا يبا خيشلا باتكو " : الثم هلوقك اهري مل يلا بتكلا ىلإ ريشي ةداع هنأل هآر هنأ

 باتك نوركذيو ٠ : الثم هلوقكو { " لوألا ىلع فقا مل . اكاو لوألا نادلجم مالكلا يف فلخي

 . }) " هيلع فقا ملو ايركز يبا نب ىسوم نارمع يبأ

 وبأ امهركذ نيتللا نيتصقلا ركذ دقو 5 هريس يل ( ه٠١ : ق ) يخامشلا هركذ كلذكو
 امك لاق ثيح هاوتحم ىلع علطاو ريسغتلا ىلع فقو يخامشلا نا رهاظلاو ا ينيجرئلاو ءايركز

 ريسفتلا بحاص وهو } صناغ ننغتم ملاع وهو ... يراوهلا مكحم نب دوه مهنمو " : اقباس انيلع رم

 ٠٠" .درل رص يرامل
 ."هه .هلوسر :اام ك كنل
 .١١٢ص . ةاقتنملل رهاوجلا ٠ يداربلا .

 . ٠٢٢ص . قباس ردصم . يداربلا ا



 ٨٢ هيراضه دياءاضإ

 ىلع لب ١ بارعإلاو وحنلل هسيف ضرعتي مل هللا مالك ريسفت يف ليلج باتك وهو { فرورعلا
 . (١) ه نيمدقتملا ةقيرط

 ةتس يبأ نب رمع نب دمحم خيشللو ؛ ه١١ نرقلا ىلإ دوعت ةطوطخملا هخسن مدقأ نزو اذه

 نب ميهاربإ خيشلا هيلإ عجرو . اهمتي مل دوه خبشلا ريسفت ىلع ةيشاح ( ه١١ : ق ر يشملا

 / ه١٣٣١ : ت ر شْيفطا دمحم ةمئالا بطق كلذكو . ( ه٣١ : ق ) هريسافت يف نامخيب

 حلاص خيشلا كلذكو ؛ ( لينلا حرش ر يلو ( دازلا نايميه ) يلو ( ريسفتلا ريسيت ) يف ( م ٧٤

 : ت ر يلاسلا مامإلا هركذو . 0" ( زيجولا لوقلا ) هريسفت يف ( ه٤١ : ق ر يلعل
 هميدقت يف شيفطا قاحسإ وبا خيشلا هركذو . " ( ةيضرملا ةعمللا ) يف ( م٤١٩١ / ه ٢

 / ه٧٩٣٢١ : ت ر يبهذلا نيسح دمحم /د هركذو . ) ينؤائجلا خيشلل ( عضولا ر بانكل

 : ت ر فسوي نب ناميلس خيشلا هركذو ! اث ( نورسفلاو ريسفتلا ) هباتك يف ( م ٩٧٧
 ءاملع ةمثاسم )و ( برغملا خيرات نم تاقلح ) هيباتك يف ( م١!٢٩٩ / ه ٧٢

 حلاص هركذو { ) ( ةيضابإلا نع تاسارد ر هباتك يف يمانلا ورمع /د هيلإ راشاو { "» ( ةيضابإلا

 هركذو } © ( ةيمتسرلا ةلودلا ر هباك يل زاتب /د هركذو 3 6 ( ديرجلاب ةيضابإلا ) هباتك يل هيجاب
 نم مهريغر { )٠'" ( ةيضابإلا رداصم مجعم ) هباتك يف ينايض ربكأ يلع ذاتسألا ثحابلا

 . نيرصاعملا نيثحابلا

 » يخامشلا ٠ ريسلا .٥٩/٦٠ .

 . ٢ ص ى ( ١٢ ) ةقلحلا , ريسفتلا ملع يف يضابإلا جاتنإلا . يتاييشلا ")
 : ٢ط ، نامع ةنطلس ث ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ، ةيضابإلا ةعشا نم ةيضرملا آ يملاسلا ديمح نب هللا دبع ا©

 ٩٨7 م . ص١٩.
 ةمدقم ١١ ۔٠١ص ث ٦ط ؛ نامع ةنطلس ، طقسم . ةماقتسالا ةبتكم م عضولا باتك ء ينوانجلا ريخلا يبآ نب نحي »

 . شيفطا ميهاربإ قاحسإ يبا خيشلا
 ِ . ٢ص ى ( ١٦ ) ةقلحلا ، ريسفتلا ملع يف يضابإلا جاتنإلا 0 ينابيشلا اث

 ٧ فسوي نب ناميلس ٠ ؛ يمالسإلا برغملا خيرات نم تاقلح ص٥٨ ١ ةيضابإلا ءاملع ةمهاسم ! فسوي نب ناميلس ٠

 ص٢٥٢ .
 . ٢٢١ص ٨ ةيضابإلا نع تاسارد 6 يملنلا )
 ٠ م٦٧٩١ / ه٦٩٣١ : ١ط . سنوت ٬ ةمالسوب راد } ىلوالا ةيمالسإلا روصعلا يف ديرجلاب ةيضابإلا " هيجاب حلاص ا

 . ٥٥

 . ؟١٠ص ى ثارتلا ةيعمج . ةيمتسرلا ةلودلا . "زحي 9

 . ١٠٢ص 6١٤٦٤ : ٢ط ى ناريإ ‘ نارهط 6 ىدهلا ةسسؤم . ةيضابإلا رداصم مجعم . ينايض ربكا يطع ا'')

  

 



 ٨٤ هيراض ديا ءاضا

 نا رهاظلاو } هفاشتكا دعب نيمثلا رفسلا اذه ةعابطل يدصتلا ملعلا لها نم ددع لراح دقلو

 يفيرش جاحلاب ذاتسألا دي ىلع رونلا ىلإ هجورخ ىلاعت هللا رسي نأ ىلإ حاجنلا اه بتكي مل ممقالواحم

 ةعبرا يف انركذ امك يمالسإلا برفلا رادب م٠٩٩١ / ه٠١٤١ ةنس يل لرألا هتعبط عبطو

 . ماخض تادلجم

 ىدح) تلظف . 6 رصمب هافنم يل شيفطا ميهاربإ قاحس) وبا خيشلا هتعابط لواح نممو

 ىلإ يرومرملا رصان خيشلا امب عجر اهتعابطر اهقيقحت رذعت املو ؛ ةديدع تاونسل هعم هتاطوطخم

 .» م٥٦٩١ / ه٤٨٣١ ةنس بازيمب ( ةرارقلا ) ةنيدم

 نا رهظي يذلاو ؛ قفوي مل كلذك هنأ الإ ، هتعابط فسوي نب ناميلس خيشلا لراح كلذكو

 ضعب فشتكا نمم را , مكَحُم نب دوه ريسفت تاطوطخم فشتكا نم وه فسوي نب ناميلس خبشلا
 دوه ريسفت ينعي ] ريسفتلا اذه نم ةخسن تدجو يننا هلل دمحلاو ... " : لوقي ثيح . هناطوطنخم

 نع اثحب اريثك دالبلا يف تلج " اهرخآ يف بتك بويا نب دمحا خبشلا يدج ةنازخ يل [ مكحم نب
 نم وجرأ حيحصت ىلإ جاتحت لازت الو اهخسن يف تبعتف ةشرمم غيرأ دلبب ةخسن تدجوف ريسفتلا
 ليلجلا ريسفتلا اذه ميدقت ىلع انا تمزعف ٠ رجألا هلو اهحيحصت يل ديزي نا ؛ ديزي نا نكمت

 جاحلب خيشلا ةنازخ يف نيازجو ، شيفطا خيشلا ةمنألا بطق ةنازخ يف اءزج تدجول ةعابطلل

 . ‘” " هرشنر هعبطل انقفوي نا هللا لأسن ، سنوتب اءزجو . ةرارقلاب

 رئازجلا ةيروهمج سيئر هفلك يذلا وهو فسوي نب ناميلس خيشلا ىلع بيرغب سيل اذهو

 هضرع يذلا هئحب يف صلخف . جراخلاب ةيرئازجلا تاطوطخملا نع بيقتنلا ةمهمب ") نيدموب يراوه

_ 
 همحر يفوت دقو . ةقطنملا كلت بوعش ىلع رامعتسالا لبق نم رهقو كاهتنا نم رئازجلا يف ثدحي امب ملاعلا فيرعت يف ريبك رود هل ناك ذإ ى برغملاو رئازجلا ةيضقلو هل اريخ يننلا كلذ ناكف . رئازجلل مشاغلا يسنرفلا رامعتسالا هافن ()
 ٠ رصان دمحم : رظنا ) هيلع ( اتاتسوربلا ) ضرم دادتشا ببسب ، م٥٦٩١ / ه٥٨٢١ ةنس يف رصمب هافنم يف هللا

 ص . م٦٩٦١! / ه٢١٤١ : ٢٦ط ى نامع ةنطلس ا بيسلا } يرماضلا ةبتكم ا يمالسإلا هداهج يف شيفطا ميهاربإ خيشلا
 .(٠٢٦.٦٢۔٩

 . ٢ص ١٦ ( ٧ ) ةقلحلا . قباس ردصم ى ينابيشلا ا"

 . ةيضابإلا ءاملع ةمهاسم ى فسوي نب ناميلس ۔-٨٥١ص ى يمالسإلا برغملا خيرات نم تاقلح ى فسوي نب ناميلس ا"
 . ؟٢٥٢ص

 ينب ةيرقب م٢٢٩١ / ه١٥٢١ ةنس يف دلو ؛ نيدموب يراوه مساب رهتشاو . ميهاربإ دمحم ةبورخوب يقيقحلا همسا ()
 ىلع ابالقنا داق م٥٦٩١ / ه٥٨٣٢١ ملع يف 0 ةريقف ةينير ةلئاع نم رنازجلاب ةملاق ةنيدم نم ملك ١٥ دعب ىلع يدع

 = يفوت . عافدلا ريزو بصنم لغشي كلذ لبق ناكو ؤ ةسانرلا ىلوتو نجسلا هعدوأف ةلب نب دمحا يرنازجلا سيئرلا



 ٨٥ هيراض درا ءاضا

 تابتكملاو اهيفلؤمو اهاوتحم نييعتب ةيرئازجلا تاطوطخملا نم ةميظع تاورث ىلإ كاذنآ ةسائرلا ىلع
 نيذلا صاخشألا وا صخشلا ىلإ رشي مل يفيرش ذاتسألا نا ةقيقحلاو ؛ ©) اهيف دجوت يتلا ةيبوررالا

 . ليلجلا رفسلا اذه تاطوطخم فاشتكا يف ءاضيبلا ديلا مهل تناك

 يهلا نيسح دمحم /د مهو نممو ں صقان مّكَحُم نب دوه ريسفت نأ نظر ضعبلا مهر دقر
 ( نورسفملا ريسفتلا ) هباتك يف باوصلاو قحلل ةبناجم ماكحاو ادج ةصقان تامولعمب ءاج ثيح

 خيشلا نا نظ كلذك يريبعجلا تاحرف خيشلا نأ بيجعلاو ؛ م" مُكَحُم نب دوه ريسفت لوح

 , " ةرقبلا ةروس نم ( ٢٣٨ ر ةيآلا ىلإ لصو هناو { الماك نآرقلا ريسفت متي نأ لبق يلوت ادوه

 يتلا ةيشاحلا وه صقانلا امنإو ، صقان ريغ لماك مكَحُم نب دوه خيشلا ريسفت نا حيحصلاو

 طلخلا عقوف يفبرش ذاتسألا ركذ امك اهمتي ملو دوه خيشلا ريسفت ىلع ةتس وبا خيشلا اهعضو

 . 6 نيثحابلا ضعب دنع مهولاو
 راصتخا نع ةرابع وه امنإ مُكَحُم نب دوه خيشلا ريسفت نا هيبنتلا يغبني ماتخلا لبقو اريخاو

 / ه٠٠٢ : ت ر يرصبلا مالس نب ىجي ريسفت وهو } نامزلا نم نرقب هقبس رخآ ريسفل
 رداصملا ركذتو ؛ اياضقلا ضعب يف ةيضابإلا ءارآ زاربإو هيلع ةدايزلاب دوه خيشلا ماقو ، ( ٥

 دراد وبا هذيملتو دمحم هنبا مهنمو هريسفت هنع سانلا ذخاو ناوريقلا ىلإ رجاه مالس نبا نا

 نبا ريسفل ذخاو ناوريقلا ىلإ رجاه دوه خيشلا نوكي امبر هنا يفيرش ذاتسألا ركذيف { راطملا
 . _) راطعلا دراد يبا نع هذخا نوكي امبر وأ } مالس نب ىيحي نب دمحم نع ةرشابم مالس

 خبشلا نا - يفيرش ذاتسألا ىري امك - مكَحُم نب دوه خيشلا ريسفتل ةيملعلا ةميقلا نمكتو

 ذخاي ملو باوصلا نيبف ى ةحيحصلا ةديقعلا عم ضراعتت يتلا اياضقلا يف مالس نبا بقعت ادوه

 ريسفتل رصتخم لرا قحب دعي دوه خيشلا ريسفت نإف كلذكو . هتانهو هتالع ىلع مالس نبا ريسفت

 يف ويراسيلوبلا ةهبجل دناسم ربكأ نيدموب يراوه : رظنا . ما٨٧٩ / ه٩٩٢١ ةنس يف ئجافم ضرم رثإ =

 : طبارلا اذه ىلع ةريزجلا ةانك عقوم . تاينيعبسلا
 :/.. /د/\ . ع٨٥1حآ-\٨-!٨\+4.

 ٦١ : ةمجرتلا مقر ى ٢٠١/٦ . ةيضابإلا مالعا مجعم " نورخاو زاحب )
 . ٢١/١ . زيزعلا هللا باتك ريسفت ، يراوهلا "]

 . ٢٧٢ ص . ةبازعلا ماظن ى يريبعجلا ا"
 . ٢١/١ . قباس ردصم . يراوهلا ا)

 . ٣٣/١ }‘ قباس ردصم ي يراوهلا )



 7 اض2 تل ١ ح اضا
 ٨١

 مالس نبا ريسفت راصتخا ( م٨٠٠١ / ه٩٩٣ : ت ) نينمز يبأ نبا لواح دقو { مالس نبا

 ىلإ برقاو هيلع مدقم ادوه خيشلا نا الإ ( مالس نبا ريسفت رصتخم ) ب هنونع ارصتخم فلاف
 نم ةدئاف رثكأو ةدام رزغاو امجح ربكا دوه خيشلا ريسفت نأ كلذ ىلإ فضا ! مالس نبا دهع

 نم ةبيرقلا وأ ةلماكلا ةروصلا ظفح يف مهاس ادوه خيشلا نإل كلذكو . نينمز يبأ نبا ريسفت

 . ")» ةصقان لازت ال ريخألا اذه ريسفت تاطوطخم نإ ثيح ؛ مالس نبا ريسفتل لامكلا

 ىلع دمتعيو } لورلا بابسا تالالا ضعب يف يرري هنا دوه خبشلا ريسفت ىلع ظحالي اممو
 يبلكلا نباو ةمركع هالومو سابع نبا تاياورك هرداصم ىلإ ريشي ام اريثكو } ةيوبلا ثيداحألا

 ةياورلا قوسي ناك ام اريثك لب ، طقف لقنلا ةقيرط هريسفت يف دوه عبتي ملو } مهريغر دهاجمو
 . ‘} ماكحاو مكح نم هتنمضت امو تايآلا ياعم جارختساب ةصاخ متهار ! اعطاق ايفن اهيفنيف

 يفيرش جاحلاب ذاتسألا نأ الإ ليلجلا ريسفتلا اذه ىلع رثكا ءوضلا طيلست دوا تنك دقلو

 ملع يف يضابإلا جاتنإلا ) ةعئارلا هلسلس يف نابيشلا ناطلس ثحابلاو { دوه خيشلا ريسفت ققحم

 .هيلع ديزم ال امب ايتأ 0 نامع ةنطلسب نطولا ةديرج يل اعابت ترشن يتلاو ( ريسفلا
 . سورع دعب رطع ال : لاقي امكو

 ..سب
 . ٢٤/١ , ٣٨ . زيزعلا هللا باتك ريسفت ى يراوهلا ٠
 . ١٠٣ص . ةيمتسرلا ةلودلا ؛ زاحب

 



) ٥ ( 

 يسوُفَنل اجن نب سوُرْمَ ةمالعلا

م ابإة ةصق





 ٨٩ هير اض2 تلا ا ع اضا

 امامص )سوفنلا جتق نب ُسوُرْمَع ةمللا

 ؛ ءان ديعب ناكم يف عرعرتو اشن ! مالسإلا مالغأ نم ميظع مّلَعو ، نيدلا ةمئا نم ليلج ماع)
 تفلب } هرصع ءاملع ةداهشب هنامز لها ملعا حبصا ىتح هنارقا زبف هرافظأ ةموعن ذنم ملعلا عضر

 ناك اذكو رابغ هل قشي ال ملعلا ناديم يف اسراف ناك . تافلؤملا نم ديدعلا كرتو { قافآلا هنرهش

 ، ناميإلا قح نمؤم لك هانمتي ام لان ىتح هبر ليبس يل دهاج . داهجلا ناديم يف لاطبألا لدنج
 لاب انمزم ناك . هللا عرشب مكح الداع ايضاق ناكو } مالسإلا ةديقع نع حفان اعراب ارظانم ناك

 ... مئال ةمول هللا بنج يف فاخي ال ةقثلا قح هب اقلاو ناميإلا قح

 ؟ هتريس تناك فيكو ؟ اشن نياو ؟ سرافلا مامإلا اذه وه نمف

 ‘ يسوقلا ينكانسما حل نب سوررمع هنامز لها ملعاو هرصع مامز ةمالعلا ملاعلا خيشلا هلإ

 , ") ةسوُفل لبجب ةعقاولا ( نكاسم ) ةيرق لها نم هنأل ينكاسمماب بقلو } 0" صفح يباب ىنكيو
 سنارطل يبرغلا لبجلا بسن يتلا 2 ةئربربلا ( ةسوُفئ ) ةليبق ىلإ يمتني هبسن نأل يسوُفاب بقلر
 . '} ايبيل يل اهيل

 ءادأل ةسدقملا رايدلا ىلإ ةهجوتم تناك ةلفاق يف دلو سورع خيشلا نا نيثحابلا ضعب ركذ

 هدلوم ةنسب قلعتي اميفو . > قيرطلا ةلصاوم مدعو هب ةدوعلا ىلإ همأ رطضا امم ا جحلا كسانم

 يف اقباس ثحبلا اذه رشنا

 . ) . هال هع ) قرشملا لمالا ع عقوم

 . ( »«٥.٧ممنة.صع ) ث نيدلا ةلبس . ةينامعلا ةكبشلا عقوم
 ةديرج يف رشن 0 ( حتف نب سورمع دهاجملا خيشلا ) : ناونع تحت سورمع خيشلا لوح رصتخم لاقم يل كلنكو

 ٣٢٣ ةنسلا ه ( ٧٢١٧٢ ) دنعلا ا م٠ ٠٢ سرام نم ٧ / ه٤٢٦٤١ مرحم نم ٤ ةعمجلا . ةيئاملا نطولا
 رهاوجلا 4 يداربلا ميهاربإ نب مساقلا وبا ۔ ٦٩ص . (خم)٠ ةسوفن لها ريس باتك ٠ ٠ يروظطغبلا دمحم نب نيرقم ن

 ثارتلا ةرازو 0 مورك ومح دمحا : عت . ةيفاصلا ةنونيدلا لوصا . يسوفنلا حتف نب سورمع ۔ ١٦؟ص . ( خم ) ةاقتنملا
 ءاملع ةبوجأ ء فلخ نب رهاقلا دبخ و ىتف نب وانج - ۔١!١ص٬ما٩٩٩/ ٠ : ١ط. نامع ةنطلس ٠ طقسم : ةفاقثلار

 ٠ خئاشملا تاقبط ، ينيجردلا - ٠١٢ص ى رئازجلا ، ةنيطنسق ا ثعبلا راد عباطم ٧ يمانلا ةفيلخ ورمع : حت ! نلزف
 . ٦٩٠ : ةمجرتلا مقر ى ؟٦/١٢ . ةيضابإلا مالعا مجعم . نورخآو زاحب ۔٢٦٩١,/١ . ريسلا ، يخامشلا ۔ /

 . ٢٩ص . قباس ردصم ، يروطفبلا "]
 . ١٢٤/٦ ى نودلخ نبا خيرات ى نودلخ نب نمحرلا دبع نب دمحم ۔ ٢١؟ص . قباس ردصم ا سورمع )
 دبع يلكب : ت ؤ ٨١ج ٠ مالسإلا دعاوق باتك ؤ يلاطيجلا ىسوم نب ليعامسإ ۔ ١١ص ث قباس ردصم ! سورع اا
 دعاوق : كلذك رظناو ؛ ١٢٣ ص ث م٦٩٩١ / ه١ ٤١٢٣ : ٢ط ى نامع ةنطلس ، طقسم . ةماقتسالا ةبتكم ، رمع نب نمحرلا
 =م١ ٨٩٩/ه١!١:٨١ط. رئازجلا . ةيادرغ . ةيبرعلا ةعبطملا ٠ ج١ ٠ ىسوم جاحلا ىسوم نب ريشب : عت ٠ مالسإلا

 



 ٠٠ ةيراض دراءاضإ

 خيشلا ) ياتك يف ةضافتساب اهتشقان دقو . انه اهطسبل ماقملا عسي ال ريبك لاكشإ امب نا ةقيقحلاف

 . » ابيرقت م٥٠٨ / ه٠٩١ ةنس يل هدلوم لامتحا ىلإ تصلخ دقو . ( هجهنمو سورمع

 نا كلذو { اميتي اشن هنأ لمتحيو . 0"] ةسوفن لبج نم ( سرطف ) ةيرق يف سورمَع خيشلا اشن
 تراشا { اهذافنإل هلكو نمع تلئس املو 9 اهيلع تدهشاو اهتيمر تبتك . ةافولا ارضح امل هما

 نم الدب هيلإ ةيصولا ذيفنت تلكراأل ايح هوبا ناك ولف ؛ اهذافنإل دهملا يف وهو سوررمع خيشلا ىلا

 . » دهملا يف لازي ال لفط
 لفطلا فلختي نا حصي هنإ ثيح . ةرتفلا كلت يل ايح هدلاو نوكي دق لباقملا يف نكلر

 وبا [ ةيصولا يا ] اهذفني الو " : لينلا حرش يل ءاج . هتفيلخ وا هيبا دوجو عم ةيصولا ذافنإل
 . "} " ... فلختسا نإ هتفيلخ وأ لفطلا

 ٨ كاردإلا نس ىلإ سررمَع خيشلا لصي نا لبق يلوت سررمَع خبشلا ابأ نا رهاظلا نكلو

 ةيصو ذفني نا دارا - ةنس رشع ةينامث لقنلو = لاجرلا غلبم غلب ال سررمع خيشلا نا كلذو
 تدهش ةدحاو ةارما الإ \ كلذب دهشير اهحالصب ملعي ادحا دجي ملف ، جحلا اهنع يدؤيو . همأ

 . '} ةارملا كلت ةداهشب اهنع جحلا ىداف . اهحالمب

 هابا لاسل } كردي مل الفط لازي ال سررْمَع خيشلاو يلوت دق سوررمع خيشلا دلاو نكي مل ولف

 . اهنع هوبا هربخألو { همدع نم اهحالصو امقافصر هما نع

 مر . .٢٦٢١/٦٢ قباس ردصم ب نورخاو زلحب۔ ٢١؟ص ٠ ةيضرملا ةعمللا ٠ يملاسلا ۔ ٢٦٢٧٢؟ ۔٢٢!١؛ص ش

 . ٦٩٠ :ةمجرتل

 . ١٩٢١ ۔٥٨١ص . هجهنمو سورمع خيشلا . يدعسلا انهم ")
 ۔١؟١ص ٨ ج١ . ح٢ ٠ ق١ ٨ خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا ى رمعم ۔ ٢١؟ص ٠ ةيفاصلا ةنونيدلا ، سورمع ٧

 ؤ ينولنجلا ريخلا يبا نب ريخلا نب ىيحي ققحملا شماه ٢١/؟ ، نمحرلا دبع يلكب : حت ؛ مالسإلا دعاوق ، يلاطيجلا
 ؛ نورخآو زاحب شماهلا ٢٢ص . نامع ةنطلس . يور . ةيملاعلا عباطملا . رمعم ىيحي يلع : قيلعت 5 حاكنلا باتك
 , ٦٩٠ : ةمجرتلا مقر ٢٢١/٦ 0 ةيضابإلا مالعا مجعم

 . ١١ص ى قباس ردصم ؛ سورمع ۔١/٥٩١ . ريسلا ا يخامشلا ۔ ٢ . عناشملا تاقبط . ينيجردلا ]
 ٠ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا . ةدج . داشرإلا ةبتكم ٠ ج١٦ ٠ ليلعلا ءافشو لينلا باتك حرش . شيفطا فسوي نب دمحم

 .٧٠٧ص ثم٥٨٩١ /ه٥٠٤١ : ٢ ط
 نم ءيش اهب ةصقلا هذه نا رهاظلا . ١٦٥/١ } قباس ردصم . يخامشلا ۔ ٥٢٢/؟ 0 قباس ردصم . ينيجرنلا اث)
 ىقير الا لوقعملا نم سيلف 5 ناكسلاب صلغلا ةسوفن لبجب ميقت تناك سورنغ غيشلا ةرسا نا ذإ ، ةيعقاولا مدعو ةغلابملا
 ١ ةدحاو ةارما الإ همدع نم اهحالصب ملعي هتدلاو يرصاعم نم دحل



 ٩١ هيراض ديا ءاضإ

 هلعلف . اهيف عرعرتو اشن يتلا ( سرف ر هتيرق يف ملعلا يقلتب ادب سورمَع خبشلا نا رهاظلاو
 ضعبو ٠ بادآلا ملعتو 4 مركلا نآرقلا ظفحف . هتيرق يف ةدوجوملا بيتاتكلا نم ءيشب قحللا

 ىلإ - ديعب نم ولو - رمعم ىجي يلع خيشلا راشا دقو { ةيئدبملا ةيهقفلا ماكحألاو وحنلا دعارل

 هذه غلبو } سرد اهيفو ... [ سررمَع خيشلا دصقي ] ( سرطف ر يف اشن " : لاق نيح كلذ
 ,ه ملعلا نم ةقماسلا ةبترلا

 هذه يل ملعلا مهنع ىقلت نيذلا 9 هخويش ءامسا ركذ يل لخبت رداصملا نإف ديدشلا فسأللر

 هذهو } كلذ ىلإ ةراشإ يدي نيب ترفوت يتلا رداصملا بسح دجا ملف هميلعت نم ىلألا ةلحرملا
 ةيلاج ةفصب هملعت نع رداصملا هتبتك ام اذه " : لاقف مورك دمحا ثحابلا اهنم ناع اهسفن ةلكشلا

 نم رثكا اهسرد يتلا مولعلا رأ ةساردلا يف هلاقفرو هخئاشم ىلإ ريشي ليصفت يال ضرعتلا نرد
 . 0" " ... ىرخالا

 رجاه هنأ رداصملا ضعب تركذ دقف . ةيئادتبالا وأ ىلوألا ةلحرملا تلت يتلا هميلعت لحارم امار

 ثحابلا ركذ دقو . '") ملعلل ابلط برغملا يل ةنس نيرشع ةدمل عطقناو } ملعلا بلطل برغلا لإ
 ناب اذه هجاتتسا اللعم 0 ةيمتسرلا ةمصاعلا ( تْرَهْيَت ر وه برغملاب دوصقملا نا مورك دما

 بالطلا ةبعك تناك ذإ } ( ترَهْيَت ) وه ةملكلا هذه ةيضابإلا دنع كاذنآ دئاسلا لامعسالا

 يف تءاج امنأ امك 0 ( برغملا دادغب ) ب فرعت تدغ ىتح . رهدلا نم انيح نيملكتملاو ءاملعلاو
 , ( ةَسوُف لبج برغ

 دالب ) وه برغملاب دوصقلما نا ىلإ بهذ يريبعجلا تاحرف خيشلا نإف لباقملا يا نكلو

 نإ ثيح } ( تهت ر وه برسفلاب دوصقملا نوكي نا دعبسي الو ؛ ؤ ايلاح ( ديرلا
 دوجول كلذو { هيديرمر ملعلا بالط دصقم تناك - مورك دمحأ ثحابلا ركذ امك - تل

 . اهيف ءاملعلا رابكو ةمنألا

 .١٢١ص ٧ ١ق ث ٢ح . ١ج ى خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا , رمعماا
 , ققحملا ةمدقم ١؟ص ى ةيفاصلا ةنونيدلا . سورمع "ا
 ۔٢/٤٥٢ ! راهزالا ؤ ينورابلا ۔-١/٥٦١ . ريسلا ى يخامشلا ۔ ٢١٩؟ص ٠ ( خم ) ةسوفن لها ريس . يروطنبلا ا"
 , ققحملا ةمدقم ١٢ ص ؛ قباس ردصم ا سورمع ۔ شماهلا ١! ٩٠ص ت يراضحلا دعبلا " يريبعجلا

 , ققحملا ةمدقم ى شماهلا ١٣ ص ٠ قباس ردصم . سورمع ا

 شماهلا ٩٦٠١ص . قباس ردصم ، يريججلا ا

  

  



 ٩٢ ةيراض درا ءاضإ

 نب حلفا مامإلاو نمحرلا دبع نب باهولا دبع مامإلا دي ىلع تزرَهنَت يف ملعلا ذخأ هنا رهاظلاف

 / ه١٧١ : نيب يح ر يراوُفا نارمع نب روزمك تهت ءاملع ضعب دي ىلعو باهولا دبع
 . حلفا مامإلا يضاق يراُفا مكَحُمو } باهولا دبع مامإلا ريزو ( م٣٢٢٨ / ه٨٠٢ - م٧٨٧
 نم دعي يذلا ، ( م١٦٢ / ه٠٥٣ - م٢٦١٩ / ه٠٠٣ : ٧ط ر يراؤُما ناميلس عيبرلا ياو

 / ه١٨٢ - م٤٧٨ / ه١٦٢ : يح ر زهلا جرعألا ةديع يبأو | تهت ءاملع رابك

 . "» ءاملعلا نم مهريغو ... ةغللاو وحنلاو قئاثولاو مالكلاو هقفلاب املاع ناك يذلا | )م٤٩٨

 دقف ريسفتلا ملع . تهت يف هدوجو ءانثا يف اهسرد نوكي نأ نكمملا نم يتلا مولعلا مهأ امأ

 هلعل ثيدحلا ملعو ٠ يراوُما مكحم ةمالعلاو حلفأ مامإلاو باهولا دبع مامإلا دي ىلع هاقلت نوكي

 نبا هنع ذخا يذلا جرعألا ةديبع ياو إ ثيدحلا ملعب امتهم ناك يذلا حلفا مامإلا نع هذخا

 بيرغ يف طلغلا حالصإ ر باتك ( م٤٩٨ / ه١٨٢ - م٤٧٨ / ه١٦٢ : يح ر ريغصلا

 مامإلاو باهولا دبع مامإلا نع مالكلا ملعو ةديقعلاو هقفلاو ةغللاو ؛ ا ةبيتق نبال ( ثيدحلا
 مهريغ نع وا 8 ليلق لبق مقركذ نيذلا ءاملعلا نع كلذك اهذخا نوكي دقر ؛ حلفا

 . ") ملعا لاو

 نم هنإف } يريبعجلا خيشلا بهذ امك ث ( ديرجلا ) دالب يل ةس نيرشعلا سرد ناك اذإو
 دعت تناك سورمَع خبشلا رصع يف ةرارظنق نإ ذإ إ ( ةرارق ) ةنبدم يف سرد نوكي نا لمتحما
 ةيلاج امب تناكو 0 ( ديرملا ر دالبب ةيمتسرلا ةلودلا زكرم يهو . ةيضابإلل ايراضحو ايملع ازكرم

 . 8 ملعلا ذخال ( ةراَرْطنَق ر دجسم نودصقي ملعلا بالط ناكو . ةسوفن لها نم ةريبك

 . ٢١٢!ص ٧ هجهنمو سورمع خيشلا ؛ يدعسلا انهم )
 . ١٦١ص ى نييمتسرلا ةمنالا رابخأ ى ريغصلا نبا ا"]

 لباق لامتحا درجم لظي . تركذ نينلا ءاملعلاو ؛ حلنا مامإلاو 6باهولا دبع مامإلا ىلع سوررمع يشلا ةسارد ا}»
 . اذهل هبنتلا وجراف ى تركن امك كلذ يف دعاست ال رداصملاف 6 اطخلاو باوصلل

 ب هتسارد ثيدحلاب تلوانت امدنع دوصقم ريغ اطخ يف تعقو ( هجهنمو سورمع خيشلا ) يباتك يف يننا هيبنتلا دوا
 ىلب بهذ هنإف يريبعجلا اماو ٠ ( ترهيت ) اهنا ( برغملا ) رسف مورك ثحابلا نا تركذف ؟ اهب دوصقملاو ( برغملا )
 اوهس كلن نم الدب تركذ ( ديرجلا ) دالبب هتسارد لامتحا نع ثيدحلا تدرا امدنع مث . ( ديرجلا ) دالب اهب دوصتملا نا
 ذخأ نوكي نأ لمتحي نيذلاو ٠ ( نالجراو ) ب سورمع خيشلل نيرصاعملا ءاملعلا ضعب ءامسا تركذو } ( نالجراو )
 كلذل هبتتلا وجراف " سورمع خيشلل نيرصاعملا اهناملعو ( ديرجلا ) دالب نع ثدحتا نا لصالا ناكو : مهنع ملعلا
 . ) ٠٢٢ص : هجهنمو سررمع خيشلا ٠ يدعسلا انهم : رظنا)

 . ٠ ١٦ ٠٤ص ؛ ديرجلاب ةيضابإلا . هيجاب



 ٦٢ ةيراض ديا ءاضا

 نيرصاعملا اهناملع رهشا نمو . ( ةَراَرْطنَق ) ءاملع نع ملعلا ذخا سورٌمَع خيشلا نوكي امبرف

 - م٧٨٧ / ه٧١٧ : مكح ر باهولا دبع نيمامإلا دهع يف ( ةَراَرَطنَق ر يلاو " سورمع خيشلل

 / ه٨٥٢ - م٣٢٨ / ه٨٠٢ : مكح ر باهولا دبع نب حلفاو . ( م٣٢٨ / ه ٨

 - م٢٢٨ / ه٨٠٢ : نيب يح ر ينيزملا يموتلا سنوي نب ميسو سنوي وبا ؛ ( م١٧
 سررُمَع خيشلا نوكي امبرف ؛ '» ءاكذو ةكنح اذ { اهيقف املاع ناك يذلا . ( م١٩٧٨ / ه ٥٨

 . هنع ملعلا ذخا

 . ( ديرجلا ر دالبب اهنم ربكأ ( تهت ) ب سوررمع خيشلا ةسارد لامتحا نا رهاظلا نكلو
 لل ( م٦٩٨ / ه٢٨٢ : دعب ت ر ادعس هدلو لسرأ ميسو سنوي ابا خيشلا نأ كلذر

 هدلو رجاهي نا قطنلا نم سيلف ؛ "» حلفاو باهولا دبع نيمامإلا دي ىلع سرديل ( تهت ر

 مهدصقيو هب نوطيحي ( ةَراَرَطنَق ) ءاملعو هدلاو امنيب } ملعلا بلطل رفسلا قاشمر ةبرغلا المحتم

 !؟ اهريغو ةسون نم ملعلا بالط

 هتسارد سورع خيشلا ىمنا - ملعلل ابلط لاحرتلاو ةبرغلا نم = ةنس نيرشع دعب ذإ

 . ملعلا نونف فلتخم يف اعلضتم املاع ةسوفن لبج ىلإ داعف ، ( ديرلا ر دالب وا ( تزَهيت ر
 . ") ملعلا لها هفسو امك هنامز لها ملعا حبصيل

 الو } ةّسوُفل لبج يل ملعلا بلط يف رمتسا لب ، برغملا يف ملعلا نم هاقلت امب فنكي ملو
 مامإلا اهميقي ناك يتلا ملعلا قلحب اوقحتلا نيذلا ملعلا بالط للاوا نم نوكي نا دعبسي

 يوليولا يدهم ةقفرب ددرتي ناك هنأ كلذك هنع يورو ؛ ") هراز نيح ةّسوُقن لبج يف باهولا دبع

 ۔١/٨٦١ . ريسلا ى يخامشلا ٬ ٧٧/١۔ ٧٨- خئاشملا تاقبط ، ينيجردلا ۔٩٣١ ۔-٨٢١ص . ةمئالا ريس . ءايركز وبل ا"
 مقر 8 !ا٢/٦ . ٢٧٤ : ةمجرتلا مكر ، ١٧١ ۔٠٧١/! . ةيضابإلا مالعا مجعم . نورخاو زاحب ۔٤٨١ . ٩

 . ٩٦١٧ : ةمجزتلا
 ! قباس ردصم ؛ يخامشلا ٧٨- ۔١/٧١٧ ‘ قباس ردصم ى ينيجردلا ۔١٩٢١ ص . قباس ردصم : ءايركز وبلا"

 . ٢٧٤ :ةمجرتلا مقر ى ١١١ ۔٠٧١/! ؛ قباس ردصم 6 نورخاو زاحب ١

 . ١١٦/١ . قباس ردصم ى يخامشلا ۔-٦/١٢٢ ؛ قباس ردصم . ينيجرللا ا}
 ۔ ٠/١!١ . قباس ردصم ؛ يخامشلا ۔ ٦٦/١ ؛ قباس ردصم ؛ ينيجردلا ۔-١٦١١ص . قباس ردصم 6 ءايركز ربل ا"

 . :١٠٩ ةمجرتلا مقر !٢٨٢/٦ ٥ . قباس ردصم ي نورخاو زلحب

  

 



 ٩٤ هير اض2 تدر اع اضإ

 مهيف يتفملاو ، ملعلا بلطل ةعامج هيف عمتجي ( لشردزا نينت ) ىمسي عضوم ىلع ! ( ه٣ : ق )
 .) (ه٣ : ق ر يممنصمتا رصن وبا

 نم ناليلج ناملاع ممم هزاقتلاو } مهنع ملعلا هيقلت تب نيذلا سررمَغ خيشلا خياشم نمو

 / ه٠٢٢ : ت ر يياساَرخلا مناغ نب رشب مناغ وبأ ةمالعلا امهو . ةماقتسالاو قحلا لها ءاملع

 ليحرلا نب بوبح نب دمحم هللا دبع وبا ةمالعلاو . ةروهشملا ةنودملا بحاص . ( م٥
 . ( م٣٧٨ / ه٠٦٢ : ت ر يشرقلا

 برغملا ىلإ قرشملا نم لوألا جورخ دنع سورْمَع خيشلا هب ىقتلا ناساَرلا مناغ وبا ةمالعلاف

 هقيرط يف رمف ، باهولا دبع مامإلل اهيدهيل ةروهشملا هتنودم هعم الماح } باهولا دبع مامإلا ءاقلل

 ؛ تزَهْيَت ىلإ ىرخألاب بهذو . ةنودملا نم ةخسن هدنع كرتو } ةسوفن لبجب سررْمَع خيشلا ىلع
 اذه ىلع ةظفاحملا يف لضفلا هل ناكف . ةنودملا خسنب ةلاعلا هتخأ ةدعاسمب سررمع خيشلا ماقف

 ماق امدنع ةميظعلا تاطوطخملا نم قرتحا ام عم تقرتحا ةيناثلا ةخسنلا نإ ثيح ؛ نيمللا رفسلا

 . » تزَهيَت ىلع مهموجه دنع ةموصعملا ةبنكم قرحب نويمطافلا

 ءادأل قرشملا ىلإ هباهذ دنع هب ىقتلا سررمَع خيشلا نإف بوبحم نب دمحم ةمالعلا خبشلا امأو

 ال ملعلا نونكم نم اذه " : بوبحم نبا لاق ىتح . لئاسملا نم ريثكلا نع هلاسف . جحلا كسانم
 . " ةروهشم كلذ يل ةصقلار { " لاهُج موف يل هب نلعي

 صوصنلا ضعب نم كلذ فشتسيو ملعلا رشنو سيردتلاب لغشا سررمَع خيشلا نا رهاظلاو
 . ") اهضرع ماقم انه سيلو كلذب اهحيرصت مدعو اهضومغ عم

 بسنت يلا تافلؤملا ضعب دوجو رداصملا تركذف . فيلاتلاب سورُمَع خيشلا لغتشا دقو

 ‘ ) ةيفاصلا ةئونيألا لوصا ) باتكو 0 ( يسررنقلا ر باك : هتافلؤم نمف 9} هيلا

 ناباتكو { ( حتف نب سورفغ ) باتكو . ( ةلما مالعا ر باتكو { ( فراعملاو مكحلا ر باكر
_ 

- . ١ 

 : ينيجردلا ٠ خناشملا تاقبط ٠ ٢١٤/٦۔ ريسلا . يخامشلا . ١٤٩/١ ٠ !/١٩۔ ٢٠ .
 ۔٢٦/٣٢٥٢٦ . راهزالا ، ينورابلا ۔٥١٦١ ۔١/٤٩١ . قباس ردصم . يخامشلا ۔٦/٢٢٢ . قباس ردصم ٤ ينيج
 . ١٢٩ ۔٨٢١ص 6 ١ق 6 ٦؟ح 0 لوالا دلجملا ، خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا . ٠

 ٠ قباس ردصم . يخامشلا ۔٤٢٢/؟ } قباس ردصم . ينيجردلا ۔٢٢ص . ( خم ) ةسوفن لها ريس ٠ يروطغبلا

 . ٠٤١ص ٠ ق١ ٠ ٢ح ث لوالا دلجملا } قباس ردصم . رمعم ۔٢/٢٥٢٦ ؛ قباس ردصم ى ينورابلا ١ ١٩٤ زا (')
 . ٢٢١ ۔٤٢٢ص ى هجهنمو سورمع خيشلا } يدعسلا انهم : رظن



 ٩٥ ةيراض ديا ءاضا

 سررمغ خيشلا دارا دقو } ( نيسحلا نب دمحاو ةكالا ىلع درلا ) يف باتكو . هقفلاو لوصالا
 نم هب قلعتي ام مسق لك انمضم ! يارلاو ةنسلاو ليرتتلا : هجوا ةثالث ىلع همسقي اباتك فلؤي نا

 . ) هعورشم مامتإ لبق هتمثاد ةينملا نا الإ } لئاسم

 بهذ دنر ؛ رداصملا هتركذ ام بسح } سررُمَع خيشلا اهكرت يتلا تافلؤملا يه هذه

 ةئونندلا لوصا ) امث ! نيتلاسر ريغ سورْمَع خيشلا ثارت نم قبي مل هناب مزجلا ىلإ يمانلا اد

 . '}» ( نيسحلا نب دمحاو ةثكانلا ىلع درلا ) و ، ( ةيلاعلا

 هناو ، طقف ( ةيفاصلا ةئونيدلا لوصا ) دوجوب مزجلا ىلإ يريبعجلا تاحرف خيشلا بهذر
 ةئونيألا لوصا ر باتك نا ركذو 3 بازيم يداوب فطقلا ةنيدمب ذيمالتلا راد يف هتطوطخم دجر
 , '» ذيمالتلا راد يف اهدجو يتلا ةطوطخملا بسح هقفلا يف باتك نم لوألا مسقلا وه ( ةيفاصلا

 ةطوطخم نم مسق ( ةيفانعلا ةئونيثلا لوصا ) نا ركذف يماسلا /د هيلإ راشا ام اذهر
 . 6 تايرتحملا ةددعم

 هقيقحت دنع يمانلاو يريبعجلا هركذ ام ىلإ رشي مل مورك دمحا ثحابلا نا ةقيقحلاو

 ةئكالا ىلع درلا ر باك دوجو اوركذ ةيضابإلا مالعا مجعم باحصا نكلو { 0 ةئونيألل

 . )» اطوطخم لازي ال هناو } ( نيسحلا نب دمحاو

 تاقبطلاك تافلؤملاو بتكلا نوطب يل ةثونبم لئاسملا فلتخم يف ىواتف سورمع خيشللو اذه

 باحصأ عمقل ىدصت الحف ارظانمو مالكلا ملع نم انكمتم = هللا همحر = ناك دقو 0 هريغو

 . ١/,١٩١٦٢ . ريسلا . يخامشلا ۔٢/٠٢٢ } ٨٤/١ . خئاشملا تاقبط ! ينيجردلا - ٠٠٥١ص ى ةمئالا ريس ث ءايركز وبل ا)
 دعاوق ٠ يلاطيجلا ۔ ٢٩ص ٤ ( خم ) ةسوفن لها ريس ى يروطنغبلا ۔ ٢!٩١ص . ( خم ) ره رهاوجلا ٠ يداربلا ۔٦

 . ح ٠ لوالا دلجملا . خيراتلا بكوم يل ةيضابإلا . رمعم ۔٢ ٥٢٢ . راهزالا ٠ ينورابلا - شماهلا ٠ ١٣/١ مالسإلا

 ةيضلابإ تاطوطخم فصو 4 يمانلا ةفيلخ ورمع ۔١٢٦٦ . ٤٦ ص ى ةيضابإلا نع تاسارد . يمانلا ۔ ٩٣٢١ص ؛اق

 ى ( ةيماسلا تاساردلا ) ةلجم نم )١( ددعلا )١٥( دلجملا يف روشنم لاقم : ( خم ) : ةيقيرفإ لامش يف اثيدح ةفشتكم
 ۔٩٠١ص ى ةيضابإلا ةديقعلل يراضحلا دعبلل . يريججلا ٢١ ٤}\٠٢ص . ينابيشلا كرابم نب ناطلس ةمجرت .م٠٧٩

 . ةمدقملا ١٢ص . ةيفاصلا ةنونيدلا ء سورمع : نع القن ٠٠٢ص ى نييبللا نيفلؤملا ليلد
 . ةيفلسلا ةنونيدلا ى سورمع : نع القن ةمدقملا ٧ ةنوقرم ةققحم ( ي )ص ٠. نيفلاخملا عيمج ىلع درلا . يملنلا ا"
 . ةمدقملا !٢ص
 . ٤٢ص : ايقيرفإ لامشب نامع ةقالع ٠ يريبعجلا ٠ ١٩ص ى يراضحلا دعبلا ه يريبعجلا "

 . ٠٢ص ى ( خم ) ةيضابإ تاطوطخم فصو : يمانلا ا'])
 ٦. ۔٢٤ ص ٨ ٠ ۔١٧ص ى قباس ردصم 6 سورمع اك

 ١ ةيضابإلا مالعا مجعم 0 نورخاو زاحب . ٣٢٢/٦٢ ٠ ةمجرتلا مكر : ٦١٩٠

  



 ٩٦ هيراضك ديا ءاضإ

 ةفلتخم تارظانم هل رداصملا تركذ دقو { ةعطاسلا هنيهاربب مهججح محفاف ةدسافلا دناقعلا

 . "» هريغو ثاَفنل هترظانمك

 وبا مامإلا امهو { ةيمتسرلا ةلردلا ةمئأ نم نيمامإ دهع يف ةسوفن لبج ىلع ءاضقلا ىلوت دقو

 دمحم نب فسوي متاح وبا مامإلار ! ( م٤٩٨ / ه١٨٢٦ : ت ر حلفا نب دمحم ناظقيلا

 روصنم نب سايلإ روصنم وبا ةسوفن لبج يلاو هفلك ثيح } ( م٦٠٢٥ / ه٤٩٢ : ت ر حلفا نب

 . "_) ءاضقلا بصنم يلوتب ( م٤٩٨ / ه١٨٢٦ - م٧٧٧ / ه١٦١ : يح ر يسوقلا
 ١ قحلا عنام لتق ١ كمتاخ ذخف ةثالث لتقب يل نذات مل نإ " : روصنم يبأل لاق هنا هنع رلؤي و

 . "_ " نيملسملا تاروع ىلع لادلاو ! هللا نيد يف نعاطلا
 بلغألا نب ميهاربإ لبق نم موجهل ةيمتسرلا ةلودلا تضرعت م٦٩٨ / ه٢٨٢ ةنس يلر اذه

 لها ملع امدنعو { اهيلع ءاضقلل تهت ىلإ اهجوتم ناك يذلا ") ( م١٠٢ / ه٩٨٢ : ت )

 ناكم يف نيفرطلا نيب ةفينع ةكرعم تعقوف . اقزوحر مهتلود نع عافدلل اوربنا كلذب ةسوفن

 . ٢٥١ ۔٤٤٢ص . هجهنمو سورمع خيشلا ‘ يدعسلا انهم : رظنا 0

 تاقبط ى ينيجردلا -٤٢ص ى ( خم ) ةسونن لها ريس ى يروطنبلا - ةمدقملا ٦٢ص . ةيفاصلا ةنونيدلا ء سورمع ")
 ١٢/١ . مالسإلا دعاوق ، يلاطيجلا ۔٢/٢٥٢ . راهزالا ة ينورابلا ۔١/٦٩١ . ريسلا . يخامشلا ۔١/٤٨ . خئاشملا
 ۔٩٠١ص . يراضحلا دعبلا . يريبعجلا ۔٠٤١'ص ٠ 74 ٠ 4 . ق١ ٠ خيراتلا بكوم ين ةيضابإلا . رمعم ۔شماملا

 ٠ ٦٧١ص . برغملا يف ءاضقلا } زاحب : ٦1٩٠- ةمجرتلا مقر 0 ٣٢١/٢ . ةيضابإلا مالعا مجعم . نورخاو زح

 ۔١/٢١٩١ . قبايم ردصم ، يخامشلا ٣٢١/٦- } قباس ردصم . ينيجردلا ۔٨٤ص ى قباس ردصم . يروطنبلا ا
 .٤١!١ص . ١ق٠ ٦عح ٠ ج . قباس ردصم ي رم

 . ءامدلل اكافس امولظ ارناج ۔يمادلا هخيراتو هتريس نم حضاو وه امكو نودلخ نبا هفصي امك - بلغالا نبا ناك دقل
 نم لتقف ى همدخو هبرافأ لتق يف فرسلف يلتع لالتخا هباصأ هنأ ذإ ةرخآلا لبق ايندلا يف ةبوتعلاب هيلع هللا لجع دقو
 هببسب لتقف هبارشل اليدنم موي تاذ دقتفاو ، هب هنظ نظل بلغالا ابأ هنبا لتقو ى ىصحي ال ام هتانبو هناسنو همدخ

 مهبتغاف اورفك نيذلا اماف » : ىلاعت لاق دسفم ملاظ لك ةياهن يه هذه يرمعلو ؛ اديرط اديرش تامو . مداخ ةئامثالث 2
 نبا خيرات ، نودلخ نبا : رظنا . ( ٥٦ : ةيا . نارمع لا ةروس ) 4 نيربصان نم مهل امو ةرخالاو انثلا يف اديدنل اباذع
 . ١٨/٦ ‘ ( »««.ه!-عهم. ( ناميإلا ءادن عقوم ، نودلخ



 هيرا اض2 ت غ اضا
 ٩٧

 نإ ثيح . ايتع ربكلا نم غلب دقو ةكرعملا هذه يف سورّمَع خيشلا كراش دقو 3 0 ( وئا ) ىمسب
 .» م٥٠٨ / ه٠٩١ ةنس يل دلو هنا ضرف ىلع & نيعستلاو ةثلاثلا دودح يل ناك هرمع

 ملف } قباس سرف ىلع ناكو . هنع درذيو ؤ شيجلا يمحي ةكرعملا رخآ يف سورمَع خبشلا ناك
 , ةليحلا ىلإ اراجل . ةبلاغألا نامرف هنع زجع امدنعو 0 ‘) هرمأ مهايعاو { ةبلاغألا هيلع ردفب

 ١ بلغالا نب ميهاربإ ىلإ هب اوضمو . اريسا هوذخاف } هسرف امب رثعف ، هقيرط يف الابح اوبصلل
 . " سورمع خيشلا رسأ نم هوققح امب نيلذج نيرورسم

 وفعلا ينلس " : هل لاقف ،} نمؤملا دهاجلاب تمشي نا دارا ك بلغألا نبا ىلإ هب اولصو امدنعر

 هب قثاولا ، ناميإلا قح هللاب نمؤملا ةباجإ = هللا هحر - سورمَع خيشلا باجاف . " كنع وفغال
 يف كلاسا نكلر . ادبا ينم اهعمست نل ةملك كلتو . هللا ديب رامعألا نإ " : ةقثلا قح هدعوبر
 ."هنم يوفشكت ال . هذه يليرارس

 دنع ! " ككرتنل هيلع تنا امع عجراف نذإ " : هل لاقف 3 هتديقعو هنيد يف هنتفي نأ لواحف

 ةملك كلت " : - هيف ءلمب - لاقف ، هرسا يف روصملا دسألا ةضافتنا سورُمع خيشلا ضفتنا كلذ
 . )» " اب قحلا ىتح افولا ال

 نبا ۔١/٨٢٢ . ريسلا . يخامشلا ۔١/٧٨ . خناشملا تاقبط ا ينيجردلا - شماهلا ٤٥١ص . ةمنالا ريس ، ءايركز وبلا"
 ؛ مالسإلا دعاوق 5 يلاطيجلا ۔ ٠ ٩٨/٦ ( »٧٨٨.ة!-عصمص.ع٥ ) ث ناميإلا ءادن عقوم ى نودلخ نبا خيرات ء نودلخ

 ۔٣٦٢١ص . ١ق ٠ ٢؟ح . ١ج . خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا ى رمعم ۔٢٦/٠٨٢ . راهزالا ث ينورابلا ۔شماهلل ١
 . ةمدقملا ١ ٩ص . ةيناصلا ةنونيدلا ٠ سورمع ٦ ٩ص . ةيمتسرلا ةلودلا ! زاحب

 تلق امك نكلو 0 ادج ةمدقتملا نسلا هذه يف وهو ( ونام ) ةكرعم يف سورمع خيشلا ةكراشم ةغاستسا ةبوعصلا نم"
 هذه تشقان دقو ؛ ةبراضتم ننارقو ةفلتخم لاوقأو ةريبك ةيلاكشإ هتدالو ةنس يف نا سورمع خيشلا دلومل يضرعت دنع

 خيشلا ءاقتلا ىلع يرظن ةهجو تينبو ث هيلإ عوجرلا ءاجرلاف ةضافتساب ( هجهنمو سورمع خيشلا ) يباتك يف ةيضقلا
 ضعب تركن امبسح ( ه٨٠٦ : ت ) باهولا دبع مامإلا ةرايزل ترهبت ىلإ هجوتملا يناسرخلا مناغ يباب سورع
 دهع يف يا باهولا دبع مامإلا ةافو دعب ترهيت راز يناسرخلا مناغ وبا نوكي دق نكلو . ةمدقتملا ةيضابإلا رداصملا
 نركيس كلذ حص اذإف ! حلفا مامإلا نم الدب باهولا دبع مامإلا ركذب تاطخا انرداصم لعلف ٠ باهولا دبع نب حلفا مامإلا

 ! ةلدالا ىلإ رقتفي لامتحا درجم اذه لظي نكلو . ( ونام ) ةكرعم يف هتكراشم دنع انس رغصا سورمع خيش
 ۔١/٩٢٢ . قباس ردصم . يخامشلا ۔ ٨٩/١ ى قباس ردصم ث ينيجردلا ۔٧٥١ص . قباس ردصم . ءايركز ربل ا"
 .١!!٢ص 0 ١ق 0 ٢ح 6 ١ج ، قباس ردصم ى رمعم ۔٦/٦٨٢ 0 قباس ردصم ؛ ينورابلا

 ۔١/٩٦٦٢ . قباس ردصم 4 يخامشلا ۔١/٩٨ . قباس ردصم . ينيجردلا ٠ ص٥٧ ١ قباس ردصم ٠ ءايركز ربل )"

 .٢٤١ص ٨ ١ق٬ ٢؟ع 0 ١ج : قباس ردصم ى رمعم ٢٨٢ ۔٦/٦٨٢ . قباس ردصم ى ينورابلا

 ۔١/٩٢٢ 0 قباس ردصم ى يخامشلا - ٨٨/١ ى قباس ردصم ؛ ينيجردلا ۔٧٥١ص ٠ قباس ردصم ى ءايركز وبل ا)
 .١!٢ص ث ١ق 6 ٢ح ٠ لوالا دلجملا ا قباس ردصم . رمعم ۔٦/٢٨٢ . قباس ردصم ى ينررابلا
 . ١٤٢ ص ٨ ق١ ٠ ٢ح ث لوالا دلجملا . قباس ردصم . رمعما٧ا

 



 ٩٨ هيراضم دي ا اضا

 كلسي ادب { ىلاعت هللاب نيقيلا اذهو ا سورع خيشلا نم ةوقلا هذه بلغألا نبا ىار امدنع

 اوغلب املف هيدي نوضرقي اوادبف } ديدح نم ضيراقمب هضرقب رماف عمقلاو فنعلا كلسم هعم

 . ©» اهنراب ىلإ ةرهاطلا هحور تضاف . لبست هزامدو . هيدي نوعطقي اليوط اولظ نا دعب ؛ هيدضع

 زوفتل . عرولا ملاعلا حور تضاف إ دهاجملا حور تضاف ‘ لطبلا حرر تضاف معن

 نيتو ةنع ةتخا ن ونأ هلل ليش ي اث نيذ نتسخن لز ) : فوم دوسا
 ا مهفلخ نم مهي اوقحنت م نيذلاب ةوزرشنتستر هلق ني ةللا مالآ امب يحرف ه نوفززن
 . '}» 4 نونزحي مه الو مهلع فزخ

 ايناثو ، ةَسوُفل نم فالآ ةعبرا ، افلا رشع ينثا ناك ةيضابإلا نم ىلتقلا ددع نا يررر

 نم ءادهشلا ددع ناكو . املاع نينامث ىرسألا ددعر . مهريغو ربربلا نم مهعم ناك نمم فالآ

 امه { نيملاع ريغ ةّسوُف لبجب لزاونلا يل يتفي ملاع مهدعب قيي مل هنأ ىتح . هيقف ملاع ةئامعبرا ءاملعلا

 نب هللا دبع دمحم وباو ، ( م٥٢٢٥ / ه٢١٣ : ت ) يروفلا نسحلا نب تاردس مساقلا وبا

 للف ! ‘) " اذه انموي ىلإ عقرتت مل ةلف مالسإلا يف تناكف :. يخامثشلا لاق } ) يفيرزلولا ريخلا

 . نوعجار هيلز انإو هلل انإو 5 ناعتسملا
 تادهاجملا نم ةعومجت عم 0 ةكرعملا هذه يل كراش نم نمض نم ةدهاجملا هتخأ تناكو

 ؛ 6 ءاسنلا ىلع ءادتعالا نع نوعروتي ال اوناكو تاريسأ نهرذخا ةبلاغألا نأ الإ {, تايضابإلا

 لك فلختست نا نهل تتفاف 3 مهلبق نم ءادتعالل نضرعي نا سوررمع خيشلا تخا تلاخف

 نهفرشو نهضرع ىلع ةظفاحم إ ءوسب اهدارأ نل اهجرزي نم اهسفن نع نهنم ةدحاو

 ؛ ينورابلا ۔١/٩٢٢ . ريسلا . يخامشلا - ١ . فشا تاقبط . ينيجردلا ۔٧٥١ص ن ةمنالا ريس . ءايركز وبا )
 .٢٤١ص ث ١ق ٠ ٢٦ح 0 لوألا دلجملا . خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا ا رمعم ۔٦/٢٨٢ . راهزالا
 ١٦٩. ١٧١٠. : ةيا . نارمع لا ةروس "")

 ۔١/٨٢٦٢ . قباس ردصم . يخامشلا ۔ ٨ ٨٩/١ قباس ردصم : ينيجرللا ۔٧٥١ص ى قباس ردصم 8 ءايركز وبا 0

 . ٢٦٢٩/١ : قباس ردصم ! يخامشلا :
 ؛ مهيرارذ يبسو مهلاوما منغو . نيملسملا ءامد ةحابتساب مهنومهتيو ٠ جراوخلاب ةيضابإلا نوتعني نيذلا كئلوا نيا

 ةحابتساو ى نيملسملا ريفكت هيلإ بسني نا قحتسي يذلا وه نمو : !؟ ةيضابإلا نم ةبلاغالا ناك لهف . ةبلاغالا مئارج نم
 اذاملو 9 !؟ نيلايكمب ليكلا اذه اذاملو ؤ !؟ ةقيقحلا نع يملعتلا اذه اذامظ } !؟ مهيرلرذ يبسو ث مهلاوما منغو } مهئامد
 نبا مئارج نا عم !؟ يقيقحلا مهتملا نع يماعتيو . مهيلع دهاش فيظنلا مهخيراتو 0 هنم نونيرب مه امب ةيضابإلا مهتي
 !؟ فاصنإلا نيلف . اهراكنل نوعيطتسي الو ٠ ةنسلا لها بتك يف ةروكذم بلغالا



 1 هيراضمل دياءاضإ

 لكو نامزلا اذه يل مالسإلا تانبب يرحو { نكرهطاو نكعروا ام نكرد هللف & "» كاهتالا نم

 مل رداصملا نا ةقيقحلاو ؛ هللا ليبس يف نكداهجو نكاوقتو نكحالص يف . نكب نيساتي نأ نامز

 نهلثم لتقلاو بيذعتلل نضرعت ما } ةاجنلا نهف تبتك له 0 كلذ دعب نهريصم ركذ
 . لاجرلا لس

 ىضقل } تازاجنإلا مئاظعب اهرطس نأ دعب } ‘"» ليلجلا مامإلا اذه ةحفص تيوط اذكهو

 يلو } احيحصتر افيلاتو ةءارق قاروألا نيبو ؛ هقلحو ملعلا بلط نيب . ةليوطلا هرمع تارس
 ضايح نع اباذ مالسإلا ةيار اعلار كراعملا ضرا ىلعو 0 ادينفتو اشاقنو اراوح ةرظاملا سلاجم

 نسح تناكف . ةداهشلاب زوفلا وهو } نمؤم لك هب عمطي امب رفظلاب هدهج للك ىتح . ةديقعلا
 نيلا نم مهلع للا مقأ نيذلا عم » نانجلا سيدارف يلاعا هنكساو 3 ىلاعت هللا هحر هل ةناخ

 . » « اقيفر كنذوأ َُسَحَو نيحلاصلاو ءادهشلاو نيقيلا

 ةيضابإلا ء رمعم ۔٦/٢٨٢ . راهزالا . ينورابلا ۔١/٥٢١ . ريسلا ى يخامشلا ۔٧٥١ص . ةمئالا ريس 0 ءايركز ربلا"

 ِ ٠ ق١ ٨ ص٢!١. ٩ ٢ح ى لوالا دلجملا . خيراتلا بك

 لالخ نم يدقعلاو يهقفلا هجهنمو سورمع خيشلا : يباتك رظنا ليلجلا مامإلا اذه ةريسو ةايح لوح يزمل ٣
 . ةيفاصلا ةنونيدلا لوصل باتك
 . ٦٩ : ةيألا نم " ءاسنلا ةروس"

  

 





(٦( 

 بوقعي نب ملاس خيشلا

روطس يف خرؤم





 'روطُس يف خرؤم بوقعي نب ملاس خيشلا
 , }» سنوتب ةمترج ةريزج نم بوقعي نب دمحم نب ملاس خرؤملا ةمالعلا خيشلا وه

 / ه١٢٣١ ةنس يل ةنجب نزيغ ةموب دلو } © ةبرجم هفورعم ةليبق يهو . هتليبق ( بوقعي نب رر
 . 6 م١ ٩.٢

 , ث ةرشع ةعساتلا نس ىلإ ايمأ يقبو . ةيبيللا تزرب ةنيدم يف ةراجتلا ةسراممب هتايح ادب

 رمع خيشلا سوردب قحتلاف ةعرسب هسفن رما كرادتف ، كلذل قاتشيو ملعلا بلط يف بغري ناكر

 ةن يل ةرجم غلاو ةمرحب ( يسانلا ر عماجب = كاذنآ ةبرجم نيحلصملا رابك نم = قوزرم نب
 عماج رطش امميم سنوت ىلإ لحر مث ؛ هيدي ىلع مولعلا ئدابم ذخاو \ م٣٢٩١ / ه ٤٥

 عماجب ملعلا قلح نيب لقتي ناكف . ةفللا قوسب يتاتنفاب ةيضابإلا ةسردم يف ماقأو . قيرعلا ةئوتيزلا

 دمحم خيشلا ناكو 0 عماجلا رتافد يل الجسم نكي مل هنأ كلذو { اهنم هل بيطي ام ايقتنم ةلوتيلا

 ةصاخ اسورد ىقلتي كلذك ناك دقو . ةنوتيزلا عماجب هتذتاسا زربا نم يرجاملا خيشلاو نوغزلا

 ةيضابإلا ىلع افرشم ناك يذلا ، ينيمثلا لاص نب دمحم ةمالعلا سنوتب ةيضابإلا خيش ىلع

 خيشلا سررد تناك دقو . ةئوتيزلا عماج نم ةبيرقلا ةماقتسالا ةبتكم كلتميو } سنوتب ةيرئازجلا

 : يف اقباس لاقملا اذه رشنا"
 ىلع . ٢٢ ةنسلا ا ( ٧٣٩٢ ) ددعلا ٢٠٠٢ ربوتكا نم ١٢ / ه ١٤٢٤ نابعش نم ١ نينثالا . ةينامغلا نطولا ةديرج
 : : ةلصولا هنه

 م://«.1./ع/\̀ < / ‘0ح\٢.\٠ //.
 . ( ٧٧٨٧.هادصل.صعا ) قرشملا لمالا عقوم
 . ( »٧«٧.¡طةكطنردط.حعب ) ةماقتسالاو قحلا لها ةكبث
 . ( »٧٧.هرصهصند .صعب ) " نيدلا ةلبس . ةينامعلا ةكبشلا عقوم
 : ت . ةبرج ءاملع " يبرجلا يتاليحلا دمحا نب نلميلس - )١٤٩( مقر شماه ٥٨ص ث يراضحلا دعبلا . يريبعجلل »«
 مجعم ؛ نورخاو زاحب - )١( مقر شماه ]1[1 ، م٨٩٩١ : ١ط ث نانبل ى توريب ى يمالسإلا برفلا راد ٠ ةجوق دمحم
 مولعلا دهعمب سردم حلصم ينهم دمحا خيشلا عم يفتاه لاصتا ۔ ٢٦٦ : ةمجرتلا مقر ١٦٨ ۔٦/٧٦١ . ةيضابإلا مالعا
 / ه٤٢٦٤١ نابعش نم ٥ ءاعبرالا . م٢٠٠٢ ربمتبس نم ٢٠ / ه٤٢٤١ نابعش نم ٤ ءاثالثلا ى نامع ةنطلسب ةيعرشلا

 مآ ٠.٠٢ ربرتكا نم ١

 . ينهم دمحا خيشلا عم يفتاه لاصتا ا

 مقر . ١٦١٨ ۔٢٦/٧٦١ . قباس ردصم ى نورخاو زلحب - ) (١ ١٤ مقر شماه ٥٨ص . قباس ردصم ث يريبعجلا »"

 . ٢٦٢٦ : ةمجرتلا
 مقر ١٦١٨. ۔٧٦١/آ . قباس ردصم ٨ نورخاو زاحب - ) ١1٩ ( مقر شماه ٥٨ص ٠ قباس ردصم . يريبجعجلا ز

 . ٣٦٢٦ : ةمجرلا

 



 ١٠٤ ةيراض درا ءاضإا

 يصررخلا رصان نب فيس ةمالعلا خيشلل ( مالسإلا ناكرا عماج ) باسك اهروحم ةيليل ينيمثلا
 . ‘'أ شّيفطا دمحم ةمئألا بطقل ( لينلا حرش ) باتكو 6 )( م٣٢٩١/ه١٤٣١ : ت ر

 مث إ ( م٤٣٩١ / ه٢٥٣١ - م٦٩١!٩ / ه٧٤٣٢١ ر تاونس سمه ةدمل سنوت يف لظ

 عماج يف هجمف سفن هيف اجهان } رصمب رهزالا عماج وهو يبرعلا قرشملاب رخآ قيرع عماج ىلإ لقتنا
 / ه٧٥٣١ - م٤٣٩١ / ه٢٥٣١ر) تاونس سه ةدمل هناضحا يل يقبو { ةئوتيلا

 .( مم٩

 ( ةرج ةريزج خيرات ) هباتك ةمدقم يل هسفنب رهزالاو ةئوتێرلاب هتسارد رما ىلإ راشأ دقو

 خيراتلا اذه 3 ةبرج ةريزجب خيراتلا اذه بناوج ضعب سردا ثحبلا اذه يل ينإو " : لاق ثيح

 ءانلا ةرهاقلاو سنوتو ةرجم ةميدقلا بتكلا نئازخ يف ةرثعبم لئاسرو ةقرفتم قاروا نم هتعمج يذلا
 عماجلابو ( م٤٣٩١ ١٩٦٩- ر ةئوتنرلا عماج يتسارد مايا يضابإلا ثارتلا نع عسوملا ينحب

 .'}"(م٩٣٩١ ١٩٢٣٤- ر رهزالا

 ثالث ةدمل ةئوتنزلا يف لظ هنا ىلإ ةيضابإلا مالعا مجعم باحصا بهذ دقو

 سمح ةدمل رهزألا يف لظر } ( م٣٣٩١ / ه١٥٣١ - م٦٩١!٩ / ه٧٤٣٢١ ) تاونس

 تاحرف خيشلا بهذو ! ) ( م٨٣٩١ / ه٦٥٣١ - م٣٣٩١ / ه١٥٣١ر) تاونس

 / ه١٥٣١ - م٧٢٩١ / ه٦٤٣١ ر تاونس سمه ةدمل سنوت يف لظ هنا ىلإ يريجلا

 / ه٧٥٣١ -م٤٣٩١ / ه١٥٣١ ر تاونس سمخ ةدمل اضيا رصم يلر ( م ٣

 يريبعجلا خيشلاو مجعملا باحصا نم لك اهركذ يتلا خيراوتلا هذه نا ةقيقحلاو ؛ '» ( م٨

 نب رصان نب فيس . داقتعالا تامهم حرش يف داشرإلا : يف ينامعلا يصورخلا رصان نب فيس خيشلا ةمجرت رظنا »
 ؛ نامع ةنطلس 0 طقسم . ةيخيراتلاو ةينيدلا نوؤشلل ناطلسلا ةلالجل صلاخلا راشتسملا ةبتكم ي ١ ج ٠ يصورخلا ناميلس

 . فلؤملا ةمجرت . ١٠ ۔٩١ص . م ١5٩٩ /ه ١٤٢٠ : ١ط
 ۔٢/٧٦١ . ةيضابإلا مالعأ مجعم . نورخآو زاحب - )١٤٩( مقر شماه ٥٨ص . يراضحلا دعبلا . يريبعجلا ا")

 . ٣٦٢ : ةمجرتلا مقر ء ٦٨
 مر | ١٦٨ ۔٦/٧٦١ . قباس ردصم . نورخاو زاحب ۔ )١٤٩( مقر شماه ٥٨ص ى قباس ردصم . يريبعجلا نز
 . ٣٦٦ : ةمجرتلا

 . ٢١ص . م٦٨٩٦١ ! رصم ى ةرهاقلا م رشنلل ينيوجلا راد . ةبرج ةريزج خيرات . بوقعي نب ملاس ()
 . ٢٦٦ : ةمجرتلا مقر ١٦٨/٦ ٠ . قباس ردصم ، نورخآو زاحب :

 . )٦١[!١( مقر شماه ٥٨ص . قباس ردصم : يريبعجلا ا



 هير اضق تي ١ ع اضا

 ةدم نع هسفنب بوقعي نب ملاس خيشلا هركذ ام حصالا نأ رهظي يذلاو \ ضقانت اهيفو ةقيقد ريغ

 . هخيراتب هريغ نم ىردا ءرملاو ، هنع هانلقن يذلا صنلا يف رم امك رهزالاو ةئوتيلا يل هلوكم
 ىلع ددرتي ناك كلذكو ؛ رهزألا ءاملع نيعم نم لهني رهزالاب هتسارد ةرتف يف ناك دلو

 ببسب رصمب ادوجوم ناك ياثلا نإ ثيح 0 ملعلل ابلط شيفطا ميهاربإ قاحس)] يبأ ةمالعلا خيشلا

 . » يسنرفلا رامعتسالا لبق نم رئازجلا نم هفل
 يل هتقر مظعم يضقيو } رصم نم نولوطب سوماجلا ةلاكو نكسي ملاس خيشلا ناك دقر

 ةدع خسن امك , ارفاو ابيصن سوماجلا ةلاكوب ةيضابإلا ةبنكم تاطوطنم نم خسنف 3 خاستسالا

 لق ةبرجم نزيغ ةموب هانكس رقمب ةيرث ةبتكم كلذ دعب عمجف . ةرهاقلاب ةينطولا ةبتكملا نم صومن

 ءيش لك نم ةعماج امنأ نيبتي نزيغب هتبتكم رئازو " : هلوقب يريبعجلا خيشلا اهفصو . ا" ليشم اف
 نب ملاس خيشلا راشا دقو ؛ ) " ديعب وا بيرق نم ةيضابإلاب ةلص هل ام لك يف ةصاخ فرطب

 . هالعا هنع هانركذ يذلا صنلا يف هسفنب ثارتلا عمجو خسنلاب هلاغتشا ىلإ بوقعي

 ةأعب داشرإلاو ظعولاو سيردتلا ىلع فكعو { ةحالفلا يف لغتشا ةبرج هنطو ىلإ داع امدنعر
 . ناّيغصب دراد ينب عماجر . غلاوب قلا عماجو } قوسلا ةّموُمجب خيشلا عماج : اهنم دجاسم
 لتلاب تارم ةدع دده هنا ىتح ركنا نع ايهان فورعملاب ارمآ ناك دقر . نريب نيكألث عماجر

 . ") ركنملا باحصا نم

 نم نولهني ةلبق نوثحابلا هذختاف ؛ ةيضابإلا ريس يل ةصاخبو ، خيراتلا يف اققحم كلذك ناكر

 { ةجوق مساقو ، يريبعجلا تاحرف /د خيشلا : هذيمالت زربا نمو . هنم نوديفتسير هملع

 . }> ينورابلا فسويو ، قوزرم نب قداصلاو

 مقر ى ٦/,١٦٨ . ةيضابإلا مالعا مجعم " نورخآو زلحب - )١٤٩( مقر شماه ٦٨ص . يراضحلا دعبلا . يريبعجلا اا

 . . ٣٦٦ : ةمجرتلا
 : ةمجرتلا مقر ه !/١٦٨ ! قباس ردصم . نورخآو زاحب - )١٤٩( مقر شماه ٦٨ص ٠ قباس ردصم ؛ يريبعجلا "ا

 ٦٦.
 . )١٤٩( مقر شماه ٨٦ ص . قباس ردصم 6 يريبعبلا ا"
 : ةمجرتلا مقر ، ١٦١٨/٦ ؛ قباس ردصم ى نورخاو زاحب - )١٤٩( مقر شماه ٦٨ص ث قباس ردصم } يريبعجلل اا

 ٦٦
 : ةمجرتلا مقر 8 !/١٦٨ ؛ قباس ردصم ! نورخآو زاحب - )١1٩( مقر شماه ٦٨ص . قباس ردصم . يريجعلا 7

 ٦٦.

  

 



 ١٠٦ ةيراض تاءاضإ

 ث حلاصلا فللا ةيقب " وهف ، "» ةبرجم ةبارغلا ةقلح ءاضعا نم وضع رخآ ملاس خيشلا دعيو

 ملاس خيشلا نع ذخا هنا يريبعجلا خيشلا ركذيو ! ") يريبعجلا تاحرف خيشلا هذيملت هفصو امك

 اماملا هنم رثكأ وه نم رصعلا لهأ نم تيار امو ... " : هلوقب هفصوو . ةيضابإلاب قلعتي ام لك
 ,(!" ٢ ةيضابإلا خيرات ايافخ

 عقي ( ةبرج ةريزج خيرات ر : اهنم تافلؤملار لامعألا نم ديدعلا - هللا هحر - ملاس خيشللو

 نمو ؛ اطوطخم لازي ال ثلاثلاو } عبطلا تحت يانلاو ؤ لرألا ءزجلا رشن دقو . ءازجا ةثالث يف

 كلذ يف هعم كرتشا دقو } مالس نبال ( نيدلا عئارشر مالسإلا ءدب ) باتكل هقيقحت هلامعا
 ترريبب ارقا راد تماقو ، ترريبب رداص راد لبق نم هرشن مت دقو ! زترافش ياملالا قرشتسملا

 رظن ةهجو نم هخيراتو مالسإلا ) : وهو فرحم ناونع تحت ةيعرش ريغ ةعبط يل باتكلا رشنب
 لازي الو م٤٦٩١ / ه٤٨٣١ ةنس يف تيقلا ( ةبرج خيرات نع سورد ) هلامعا نمو ؛ ( ةيضاب]

 ءاملع ضعب مجارت نع تاديقت )و } ( ةيضابإلا ةاشن نع تادييقت ) كلذك هلامعا نمر ؛ اطوطخم

 ؛ ةطوطخم لازت ال ةثالثلا لامعألا هذهر 0 ( ةبرجب ةيملعلا سرادملا نع تادييقت )و 0 ( ةيضابإلا

 . ) ىرخا لامعا هلو

 دمحم ركذو . ؤ م٨٨٩١ / ه٨٠٤١ ةنس يل يلوت هنا مجعملا باحصا ركذ دفر

 دحالا ةليل يف يفوت هنأ - ناليحلا دمحا نب ناميلس خبشلل ( ةبرج ءاملع ) بانك ققحم = ةجوق

 هجوق دمحم ثحابلا هركذ ام نأ رهاظلاو 0 » م١٩٩١ رياني نم ٢٧ قلاولل ه ٧٧

 يرجهلا نيماعلاو رهشلاو مويلاب الصفم خيراتلاب ءاجو . ةرج ةريزج نم هنإ ثيح حجرالا وه

 دقو } "") حلصم دمحا انخيش انثدح امك ملاس خيشلا نم ادج برقم هدلاو كلذكو } يداليملاو

 . ملعا ةللار ابيرقت اماع ٨٨ هتافو دنع هرمع ناك

_ 

 . ٣٦٢ : ةمجرتلا مقر . ١١٨/٦ . ةيضابإلا مالعا مجعم ى نورخاو زاحب :
 . )٩!١( مقر شماه ٦٨ص : يراضحلا دعبلا ٠ يريبعجلا 0

 . (٩١ ٤ ١) مقر شماه ٨٦ ص 6 قباس ردصم 4 يريبعجلا ه

 . ٣٦٦ : ةمجرتلا مقر . ٨٦١/؟ . قباس ردصم ى نورخاو زاحب :
 . ٣٦٦ : ةمجرتلا مقر ى !١٦١٨/٦ ؛ قباس ردصم ٠ نورخاو زاحب :

 . )١( مقر شماه ]ل[ 6 ةبرج ءاملع 4 يتاليحلا .
 . حلصم ينهم دمحا خيشلا عم يفتاه لاصتا
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ترهيَت رع اش





 ''ترُهْيَت رما داَمَح نبركب ثدحملا

 ةيمتسرلا ةلردلا نع هيف تثدحت ثحب باتكلا اذه اهنمضت يتلا ثوحبلا نمض نم

 ةيمالسإ ةلرد ةيمتسرلا ةلودلا ) : ناونع تحت ( م٨٠٢ / ه٦٩٢ - م٦٧٧ / ه٠٦١ ر

 ةميظعلا ةلودلا هذه بناوج نم ديدعلا نع ةزجوم ةحمل هيف تلوانت دقو ، 0 ( خيراتلا اهلها
 . ةيعامتجالا را ةيفاقثلا وا ةيراضحلا وا ةيداصتقالا وأ ةيسايسلا ءارم

 بناوجلا هذه نمو ، بناوجلا فلتخم يف اوغبن نيذلا مالعألا نم ديدعلا ةلودلا هذه تبجنا دقل

 باهولا دبع نب حلفا ثلاثلا اهمامإ ةلودلا هذه ءارعش زربأ نم لعلو . ةيبدألاو ةيرعشلا ةحاللا

 مظن يل عدبا الحف ارعاش ناك دقف إ ( م١٧٨ / ه٨٥٢ - م٣٢٨ / ه٨٠٢٦ : مكح ر

 يل لوقي . ") انيب نيعبراو ةعبرا ل عقت ةيئار ةديصق ملعلا ىلع ثحلا يف هلاق اممف 0 ضيرقلا
 . )٤( اهعلطم

 اراكباو احرر مهصاخشا كيري اراثآ ملعلا لهأل ىقبا ملعلا

 اراطرا كاذ نم ىضق دبع تام ام عرو وذو ملع وذ تام نإو يح

 : ©}) لوقير
 ارافسأ قافآلا يف ملعلا ىلإ لصو ةلحار قوف الحر ملعلا ىلإ ددشا

 : يف اقباس ثحبلا اذه رشنا
 . ( ٧×٧٧.هادصل.صعا ) قرشملا لمالا عقوم

 . ( ٧٧«٧.¡طةلطنرردط.صعا ) ةماقتسالاو قحلا لها ةكبش
 . ( »«٥.٧صهمند.صع٤ا ) ث نيدلا ةلبس . ةينامعلا ةكبشلا عقوم

 . باتكلا اذه نم )٨( مقر لاقملا رظنا ا
 نرقلا طساوا يف شاع ينامعلا دمحأ نب يلع خيشلا بيدالا ةلاحرلا وهو . اهريطشتب نيينامعلا ءارعشلا دحا ماق "]
 هباتك يف ريطشت نودب ةديصقلا رظنلا نبا دروا دقو ا هتالحر نم ةلحر يف نادوسلا يف يفوتو ٠ يرجهلا ر ثلاثل
 مئاعدلا ى رظنلا نبا : رظنا ) تايبالا كلت الإ هنم ملست مل دوتفم عحلفال ناويد نم يه ةديصقلا نا كاعكلا ركذيو ا مئاعلا
 زجوم " كاعكلا - ٠ ٦/,١٨٩ راهزألا ١ ينورابلا ۔ شماهلا ٠٢٢َص ى ةيمتسرلا ةلودلا ؛ زاحب نع القن ١٢٢ ١٢٦ ص

 . (. شملهلا ٢٢ص ى قباس ردصم ث زاحب : نع القن ٥١٢ص : ماعلا خيراتلا
 . ؟٠٦ص . قباس ردصم ٠ زاحب ۔١ .٩٠/٢ قباس ردصم . ينورابلا ")

 . ٠٢٦٢ص . قباس ردصم : زاحب - ١٩١/٦ . قباس ردصم ى ينرزابلل اث

 



 ١٠١٠ هيراض درأ ءاضإ

 كرت ! ةيمتسرلا ةلودلا ءارعش لوحف نم رعاش ىلع ءوضلا طيلست لراحنس لافملا اذه يلو

 اذه سيل © رعشلا ضارغأ فلتخم اهيف الرانتم امقايبا كبس يف عدبا يتلا دئاصقلا ررغ نم ريثكلا

 ؟ انرعاش وه نمف . نايس امك لاجرلا زيمتو ثيدحلاب املاع ناك لب بسحف

 دربلا ةدش اهيف فصي هل ةليمج تايبأ لالخ نم هيلع تلرعت انرعاش ىلع تفرعت ام لوأ

 : ) اهيف لوقي تزرَهْيت يل جلللاو مويغلا ةرنكر

 ترهاتب سمشلا فرطار هناعيرو دربلا نشخا ام
 '‘}) تخئ نم رشنت افاك تدب ام اذإ ميغلا نم ودبت

 ١ تمسلا ىلع حيرلا انب يرجت ةجل الب رحب يف نحن
 تبلاب يئذلا ةحرفك تدب اه اذإ سمشلاب حرفن

 يتائزلا ليعامسإ نب ( رهس نبا ليقو ) كمس نب دامح نب ركب نمحرلا دبع ربا وه انرعاشو
 ىلإ ةلحر هل ا م٨٠٩٢ / ه٦٩٢ ةنس لوت اممو } م٥١٨ / ه٠٠٢ ةنس تزرَهتب دلو 0 ينها

 . ءاملعلا هباجو . ءاهقفلا اهيف عمس ، م٢٣٨ / ه١٢٦ا٧ ةنس اهادب قرشلا

 لبق ناوريقلاب عمس 0 اظفاح امامإ اقودص انبث انومام ةقث لاجرلا زيمتو ثيدحلاب املاع ناك

 اه٠٤٢. : ت ر نونحسب بقلملا يخوتلا ديعس نب مالسلا دبع يضاقلا نم قرشملا ىلإ هتلحر

 نب ررمعو ، ةرصبلاب ثدحلا يدسألا دهرسم نب ددسم يقل ةرصبلا يلو 3 ةيقيرفإ يضاق ( م٥٢٨ ٤
 . ترهيَتب هنع هاورو هدنسم ددم نع بتكو . ءاملعلا نم ةعامجو } قوزرم

 يل يرقملا هنم هسبتقاو ، هريسفت يل يبطرقلا هاور ام ثيدحلا يف دامح نب ركب نع ىكحي امئو

 قرشملا ىلإ تلحر امل : لاق غبتمأ نب مساق دمحم وبا ركذو " : يبطرقلا لوقي ؛ ) ( بيطلا حفن )
 ؛ سانلا تيقلو دادغب ىلإ تلحر مث } دةسُم ثيدح داح نب ركب ىلع تذخاف ناوريقلا تلزن

 ۔ _
 (٠ »«٧.ه1«ة.م ) قارولا عقوم ٠ نادلبلا مجعم ى يومحلا توقاي ۔-١/٣٢٤ . خناشملا تاقبط . ينيجردلا ا

 /ه٣٢٢٤١ : ٢ط . رنازجلا ٠ ثعبلا راد ى ٢ج . ةيضابإلا كولمو ةمئا يف ةيضايرلا راهزالا . ينورابلا ۔٢٧٢٢ص
 ٢٨/٦٢. ث سنوت ، ةمالس وب راد ةعبط . باتكلا سفن يف كلنك اهرظناو ۔٤٢ ۔٣٢ص . م ٠٠ ل

 , ( تخت . برعلا ناسل . روظنم نبا : رظنا ) برعلا هب تملكت دقو ؛ يسراف . بايذلا هيف ناصت ءاعو : تخللا 0
 سنخلاب رينملا وه : ليقو ؛ نظلاب قيرطلا ىلع ارێنملا : تنئملاو ؛ تنعلا اذه خزلا : لاقي ؤ قيرطلا : تضنملا

 . ( تمس . قباس ردصم ٧ روظنم نبا : رظنا ) قيرط ريغ ىلع نظلاو
 . ٢٠٢ص . ةيمتسرلا ةلودلا زاحب : نع القن . ٤٩ ۔٦/٨٤ ، بيطلا حفن ، يرقملا : رظنا



 ١١١ هيراضحل ت ا۔اضإ

 مدف هنا ) : لل يبلا ثيدح اموي هيف هيلع تارقف ، دةَسُم ثيدح مامتل هيلإ تدع تفرصنا املل

 يبانجُم وه امنإ تلقل ؛ راملا يبانجُم وه ان : لاقف } ( رامنلا يياتجُم نم َرَنضُم نم موق هيلع

 قارعلا كلوخدب : يل لاقف ؛ قارعلاو سلدنالاب هيلع هتارق نم لك ىلع هتارق اذكه ؛ رامثلا
 يف ناك خيشل - خيشلا كلذ ىلإ اس مف : يل لاق مث . اذه وحم وا ا انيلع رخفتو انضراعل

 امك { رانلا يباجُم وه امنإ : لاقف كلذ نع هانلاسف هبلز انمقف ؛ املع اذه لثمب هل هنإف - دجسللا

 نب ركب لاقف . ةرمئ عمج رامنلاو . مهماما مهبويج . ةققشم بايثلا نوسبلي اوناك موق مهو . تلل

 . "» " فرصناو . قحلل يفلا مغر 8 قحلل يفلا مغر : هفناب ذخاو داه

 يرقملا لوقي إ هل نيبت ام اذإ قحلل هناعذإو { دامح نب ركب عضاوت ىدم ىلع لدت ةصقلا هذهو

 . '} " ... ىلاعت هللا امهحر نيلجرلا ردق ميظع ىلع ةلاد ةياكحلا هذه " : ةصقلا هذه ىلع افلعم

 نب ركب ةياررب ثيداحألا نم ريثكلا ( م٠٧٠١ / ه٣٦٤ : ت ر ربلا دبع نبا دروا دقر

 انلدح : لاق غبصأ نب مساق انلدح : لاق نايفس نب ثراولا دبع انثدح : هلوق الثم كلذ نم 9 دامح

 هللا دبع نب قاحسإ ينلدح : لاق كلام نع ىحي انثدح : لاق ددسم انثدح : لاق دامح نب ركب

 ةداتق ابأ تيار : تلاق كلام نب بعك ةنبا ةشبك ينتلدح : تلاق ةديمح نيارما ينتئدح : لان

 امنأ ٠ : لوقي اف هلا لوسر تعمس ؟ نيبجعتأ : لاقف ىلإ رظنف : تلاق . ةرهلل هءانإ ىغصا مث اضون

 نايفس نب ثراولا دبع انثدح : هلوقو ؛ ") " نيفاوطلاو مكيلع تافاوطلا نم امنأ سجنب تسبل

 ناطقلا ىبي انثدح : لاق ددسم انثدح : لاق دامح نب ركب انثدح : لاق غبصأ نب مساق انثدح : لال

 نع ةريره يبا نع مصاع نب صفح نع نمحرلا دبع نب بيبخ ينثدح : لاق رمع نب هللا ديبع نع
 . للا ةدابع يف اشن باشو 0 لداعلا مامإلا هلظ الإ لظ ال موي هللا لظ يف ةعبس " : لاق الي يللا

 كلذ ىلع اعمتجا هللا يل اباحت نالجرر . هيلإ دوعي ىتح هنم جرخ اذإ دجسملاب قلعم هبلق لجرر

 / ه١!٧١ : ٥ط ى نانبل ه توريب ى ةيمطلا بتكلا راد \ ١ج . نارقلا ماكحال عماجلا ى يبطرقلا دمحا نب دمحم »
 .٧٩١ص م ٩٦

 . ٦٠٢ص : ةيمتسرلا ةلودلا . زاحب : نع القن ٤٨/٢ ٠ . بيطلا حفن " يرتملا اا
 ٠ ندرالا ٠ نامع ٠ ثلرتلا زكرم ٠ ةيوبنلا ةنسلل ةيفلالا ةبتكملا ٠ ديهمتلا ٠ يرمنلا ربلا دبع نب هللا دبع نب فسوي ا"

 . ٢١٩/١ ٤م٩٩٩١/ه٩



 ١١٢ هيراض ديا ءاضا

 لامجو نمح تاذ ةارما هتعد لجرو . هانيع تضافف ايلاخ هللا ركذ لجرو { كلذ ىلع اقرفنو

 . "» " هنيمي تقفنأ ام هلامش ملعت مل قح اهافخار ةقدصب قدصت لجرو . هللا فاخا ي لاقل

 ةلسلس يف ( م٤٧١١ / ه٠٧٥ : ت ر يالجراولا بوقعي وبا ققحملا ةمالعلا هركذ دقلو

 شيعيو نايفس نب ثراولا دبع ىورو " : لاق ثيح 0 ( ناهربلاو ليلدلا ر هباتك يف هقاس ثيدح

 : لاق رجح نب رشب يربخأ : لاق دامح نب ركب انربخا : لاق رغصأ نب مساق انربخا : الاق ديعس نب

 : لاق يلع نع يرتحبلا يبا نع بئاسلا نبا ينعي ءاطع نع " يطساولا هللا دبع نب ريرج انربخأ
 لمعب لمعيف { هيف ةللا ملعل بلقني مث ةنجلا لها لمعب لمعي لجرلا نإف لاجرلاب نانتسالاو مكايإ )
 ؛ هيف هللا ملعل بلقنيف { رانلا لها لمعب لمعيل لجرلا نإو . رانلا لها نم وهو توميف { رانلا لها

 تاومالابف نيلعاف دبالو متك نإف .. ةنجلا لها نم وهو توميف ةنجلا لهأ لمعب لمعيل
 . '_} " ءايحألاب ال

 . ملعلا اذه لوحف هلاوقأ ىلع دمتعي ، لاجرلا زيمتب املاع ثيدحلاب هملع ىلإ ةفاضإلاب ناكو

 دامح نب ركب لاق ... " : يمقلا رمع نب لولهبل هتمجرت يف رجح نبا هنع هركذ ام الثم كلذ نمف

 . '} ه هيف سانلا ةداهزل هنع ةياورلاب حصنا نا هركا

 ةبراعم نب دمحم هقيثوت يف ( تاقثلا ةفرعم ) باتك بحاص يلجعلا هنع هلقن ام رخآ لاثمو

 نب دمحم تيار ثيدحلا باحصا ةمئأ نم ناكو يرهاتلا داح نب ركب لاقو ... " : يسلبارطالا

 . ٢٨٦/٦ . ديهمتلا , ربلا دبع نبا )
 مئر ثيدح ى ( ٦١ ) باب 0 قلخلا هدب باتك ، هحيحص يف يراخبلا مامإلا هاور يوبن ثيدح هلصا رثالا اذه )

 مكدحا نإ » : لاق _ قودصملا قداصلا وهو - ة هللا لوسر انثدح " : لاق دوعسم نب هللا دبع قيرط نم ؛ ( ) ٣٢٠٨
 الإ ةنجلا نيبو هنيب نوكي ام ىتح لمعيل مكنم لجرلا نف . حورلا هيف خفني مث ... اموي نيعبرا هما نطب يف ةقلخ عمجي
 باتكلا هيلع قبسيف ٠ عارذ الإ رانلا نيبو هنيب نوكي ام ىتح لمعيو . رانلا لها لمعب لمعي ةباتك هيلع قبسف 0 عارذ
 ؛ ردقلا باتكو } ( ٢٣٣٢ ) مقر ثيدح ى ( ١ )باب . ءايبنالا ثيداحا باتك يف ظفللا اذهبو " « ةنجلا لها لمعب لمعيف
 ين ملسم مامإلا هاورو ؛ ( ٧٤٥٤ ) مقر ثيدح . ( ٢٧ ) باب ٨ ديحوتلا باتكو ٦٥٩٤ ( ٠ ) مقر ثيدح ‘ ( ١ ) باب

 مقر ثيدحو " ظفللا سفنب دوعسم نب هللا دبع قيرط نم . ( ١ )مقر ثيدح ، ( ١ )باب . ردقلا باتك 6 هحيحص
 هل تخي مث " ةنجلا لها لمعب ليوطلا نمزلا لمعيل لجرلا نإ » : لاق ت هللا لوسر نأ ةريره يبا قيرط نم ( ) ٢٦٥١

 : رظنا ) « ةنحلا لها لمعب ةلمع هل متخي مث . رانلا لها لمعب ليوطلا نمزلا لمعيل لجرلا نإو . رانلا لها لمعب ةلمع
 ؛ ٢ ط . نانبل ى توريب ى ةيملعلا بتكلا راد . يراخبلا حيحص ح رش يرابلا عتف . ىنالق نب يلع نب دمحا

 حرشب ملسم حيحص . يوونلا فرش نب ىيحي ۔ ٤٥ا٢١/٠ ٨ ٧٢٦ . ٤٤٧۔ ٤٤٨ . ٥٨٢/١١ ٠ م؟ ٠٠٠ / ه ٦١
 .( ١٥٨. ١٦١٢٣ ۔٦١/١٦٥١ .م٢٠٠٦ /ه1٤٦٤١ : ٢ط . نانبل ؛ توريب 0 ةيملعلا بتكلا راد ى يوونلا

 ؛ ندرالا . ناتعأ ؛ ثارتلا زكرم . ةيوبنلا ةنسلل ةيفلالا ةبتكملا شاج . نازيملا ناسل ، رجح نب يلع نب دمحا ا
 .١٧١٦ص .ما٩٩٩ /ه ٩

  



 ١١٦٢ هيراضم ديأ ءاضإ

 نا فيك ظحالنر . "» " كلذ يف امدقتم برعلا ةغلب ةفرعمو بادآ بحاص ناكو اتبث ةقل ةيراعم

 . ثيدحلا باحصأ ةمئا نم هناب اركب فصو يلجعلا

 نب دةَّسُم دنسم بتك يالا عتمأ نب مساقلا : مهنم ءاملعلا نم ددع هنع ثيدحلا ذخا دقو

 هنبا مهنمو ا يسلذلالا يرفا ناطخقلا حلاص نب دمحم هللا دبع وبا مهنمو . ركب نع دهرس

 . يترهيتلا يميمكا نمحرلا دبع نب مساقو { دامح نب ركب نب نمجرلا دبع
 وأ ايضابإ نوكي نا ام هيف كوكشم دامح نبا بهذم نأ نورابلا اشاب ناميلس خيشلا ركذير

 يررابلا ريغ دحا ركذي مل ذإ . ايرفص هلوك دعبتساو 8 يضابز ريغ هنا حجارلا نا الإ 0 ايرفص
 هبهذم ىلإ ةراشإلا نيعم رارل مهتمجرت دنع ليدعتلاو حرجلا ءاملع ةداع نم نإ ذ . لامتحالا اذه

 يل رهظي يذلاو . دامح نب ركب ةمجرت يف اذه ظحالا ملو { ايعيش وا ايرفص وأ ايضابإ ناك اذإ ةماخ

 رهظ يكلاملا بهذملاو ! ةيقيرفإ نم هنإ ثيح ايكلام ناك هلعلف { ةينسلا بهاذملا دحا ىلإ يمتني هلا

 ( م٩٠٩ -۔-٠٠٨ / ه٦٩٢ - ١٨٤ ر ةبلاغألا ةلود تناكو . ادج ةمدقتم ةرتف يل ةيقيرفا يل

 يضاقلا روهظ عم ةيقيرفاب يكلاملا بهذملا تيص عاذ مث } يفنحلا بهذملا عم هل ةنضاحلا يه

 نب دمحم دهع يف م٨٤٨ / ه٤٣٢ ةنس يل ناوريقلاب ءضقلا ىلوت يذلا . نونحم

 برغلاب ةيكلاملا مامإ دعي نونحسو } ) ( م٦٥٨ ٢٢٦- ٢٤٢ه / ٨٤٠- : مكح ) بلغألا

 هتلحر لبق نونحس نع عمس نم ركب } "") هملع ىقلت هنعو هل ذيملت هدعب ءاج نم لكو عزانم الب
 . هبهذم يل هعبت هلعلف { اقباس تركذ امك قرشلا لإ

 زكرم ى ةيوبنلا ةنسلل ةيفلألا ةبتكملا " يوتسبلا ميلعلا دبع : عت 0 تاقثلا ةفرعم ث يفوكلا يلجعلا هللا دبع نب دمحا ؤ]

 . ٥٢!ص . م٩٩٩١ / ه٩١٤١ . ندرالا . نامع . ثارتلا

 . !/٩٠ . راهزالا , ينورنبلا ا']
 ٠. نامع ث يلالا بحلل ثارتلا زكرم ٠ ٢ج . ةياهنلاو ةيادبلا ى ريثك نب رمع نب ليعامسا ا
 ناميإلا ءادن عقوم 6 نودلخ نبا خيرات ! نودلخ نبا ۔٢٢٢ص . م٠٠٠٢/ ه١٢٦٤١ . يناثلا رادصإلا : ندرالا

 . ( .-." ( . ٩٨/٦
 . ٢٢٢٣/٢ . قباس ردصم . ريثك نبا(

 



 ١١ هيراضمل ديا ءاضإ

 ركب ةياور نم ثيداحألا نم ريثكلا ( ديهمتلا ر هباتك يل دروي ربلا دبع نبا نا كلذ ىلإ فضأ

 نم ثيداحألا عمجب همامتها ببس لعلف . _) ةبطرق نم بهذملا يكلام ربلا دبع نباو { داح نب

 . بهذلا يكلام ريخألا نوك ركب ةياور

 ةلسلس يف هركذ امنيح دامح نب ركب بهذمل ضرعتي مل نالجراولا بوقعي ابا نا ةقيقحلاو
 .افنآ رم امك ( ناهربلاو ليلدلا ر هباتك يل هقاس ثيدح

 فصرولاك ةفلتخم ضارغا يف ةديج دئاصق مظنر غوبن اميأ رعشلا يل دامح نب ركب غبن دقر

 . ظعولاو دهزلاو راذتعالاو ءاثرلاو ءاجهلاو حيدملاو

 شراش دمحم ذاتسألا لذب دقر 8، تاطوطخملا ايانثو بتكلا تاحفص نبب رثعبم دامح نبا رعشو

 دعب رثعف { اهيلع لوصحلا نم نكمت يلا رداصملا فلتخم نم هرعش نم عاطتسا ام عمج يف هدهج

 اذه ! ريغ ال هرعش نم تايبأ ( ١١٠ ) رشعو ةئاملا وحن ىلع ركذي امبسح رمتسملا ليوطلا ثحبلا

 اذه انرصع يف تّرَهْيَت ةيالو ناكس دحأ ركذيو 0 لبقتسملا يف اهريغ فاشتكا يف لمألا عطقي ملو

 . دامح نب ركبل رعش ناويد ىلع ايكرت يف رثع تاونس لبق ىونملا ترَهُيَت عماج مامإ نأ

 وهر انركذ امك قرشملا ىلإ لحر ثيح . رمتسملا هلاحرت ىلإ دوعت دامح نبا رعش ةدوج لعلو
 ؛ يئاطلا مامت يباو { يعازخلا لبعد لثم يرجملا ثلاثلا نرقلا ءارعش لحاطقب كانه ىقتلاف باش

 يل هتسارد نا امك . هبارعتساو هركف ىلع ربكألا ريثاتلا ةلحرلا هذه ناكف { مهجلا نب يلعو

 . مهتبورع يف نيقيرع اوناك سانأب طالتخالل ةصرف هل تحاتأ ناوريقلا

 هذه نإ " : لوقيف . ةلق مهر } نيعوبطملا ءارعشلا يل داح نبا رانوب ذاتسألا فنصيو

 قمع يف اهريظن دجن الو ، ةماع يبرعلا برغملاب يئانغلا رعشلا يل ةيصخش غبنا يه ةيصخشلا

 يل بدالا خرؤم قحيو ... سلدنألا يف الإ ةمرتحم ةيرعش ةبهوم اهكالتماو ةينايبلا اهتلاصأو اهريكفت
 بدألل ةرخفم ربكا وه ... ثلاثلا نرقلا يف داح نب ركب روهظ ناب حرصي نأ رصعلا اذه
 ." ه يبرغلا يبرعلا

 ١١؟.ص ٤ م٩٩٩١/ ه ٤٩ ؛ ندرالا ى نامع " ثارتلا زكرم 0 ةيوبنلا ةنسلل ةيفلألا ةبتكملا . ٢ج . ظافحلا ةركذت ، ينارسيقلا نب رهاط نب دمحم )
 . .فرصتب ٢٠٩ . ٣٦١۔ ٢٣٦٣ ۔٨٠٢ص . ةيمتسرلا ةلودلا . زاحب : قبس ام رظنا (

  

 



 ٦6١٦ه ص هيراضك ديا ءاضإ

 بيرغلا ءاشنإلاو بيجعلا مظنلا بحاص بيدالا ةمالعلا ... " : هلوقب هفصي هنإف يررابلا اماو

 يبا نب لهس نب دامح نب ركب ... بدالاو ملعلا بابرأ نيب برغلاو قرشلا يف روهشلا
 , 0٨١٢ ... انزلا ليعامم]

 فسوي متاح يا مامإلا نم ارذتعم هلاق ام كلذ نمف انرعاشل تايبألا ضعب انه ركذنو
 ىطخ نع ( م٦٠٢ / ه٤٩٢ - م ٩٤ / ه١٨٢ : ةيمتسرلا ةلودلا مكح ) ناظقيلا يا نب
 , () هبكنرا

 ريضن نوصفلا يف يبابش نصغر اهتكرت قارعلاب يل ةسنؤمو
 ريست كارن نا انيلع زيزع اهلبق يساونلا لاق امك تلاقف

 ريصق وهر ليللا يلع لاطل دمحم نب فسوي افج تلقل
 روما رومالا دعب تتا نكلو ةضغب ناك ام ناك ام متاح اها
 رردت تارنادلار مهتيرادف مماقع تيشخ موق ينهركاف

 ريدق وهو ناسنإلا افع ام اذ هرما سانلا رثؤي وفع مركاو
 هب رثات هنا مهنم اداقتعا ةيهاتعلا يباب هبش ىتح فوصتلاو دهزلا رعشب دامح نبا رهتشا دقو

 : "} دهزلا يف هرعش نمف ،} قرشملا ىلإ هتلحر ءانا

 داسجار اهيف تيلب مظعا نم امب نيدمالا دانف روبقلاب فق

 داوطا تحت اوراصو لاصولا نم مهنيب بابسالا تعطقت موق

 يداغ مه ردغي نلو اوحوري نلف اوركتباو مادقألا ىلع اعيمج اوحار
 دازلا لضلا نم ىقتلا اولاقل اذذ اوقطن ولو اودر ول هللاو هللاو

 : ةديصقلا سفن يف لوقيو
 داه نب ركب اي تاهيه تاهيه انبلطي توملا اذهو ءاقبلا نيا
. 

 داوعاو شعن ىلع هارت تح بعل يفر وهل يف ءرملا ىرت مث انيب

 . ٩٠/٦ . راهزالا " ينورابلا ا
 . ٢٦٤ ۔٢٦٢ص . ةيمتسرلا ةلودلا . زاحب - ٠ 7 ( خم ) رهاوجلا . يداربلا ()

 . ٤٦٢ص ؛ قباس ردصم ! زاحب ٩٥/٦ ؛ قباس ردصم . ينورابلا ا'}
 =: : هيوبيس هدشنا ام كلذ نمو ى فلا اهدعب تثنحف ةحتفلا عننثأف ء نز يا : نب ا')



 ١١٦ ةيراض ديا ءاضإ

 : لاق نأ ىلإ

 هعيشن اشعن ىرن موي لك يل

 حرف نم هينبت ام مدهي توملا

 يداغ وا بابحالا قراف حنارف

 ؟ دامح نب ركب اي كراظتنا امف

 دفر ، هوجري ام مهنم لاني ناك ىتح مهوجهير مهحدمي . ءارمألاو كوماب ةقالعلا ريثك ناكو

 ةبلاغألا ءارمألا هلصو امك . ةليزج تالصب هلصو هنا نم مغرلاب . مصتعملا يسابعلا ةفيلخلا اجه

 " يولعلا سيردإ نب ىسيع شيعلا ابأ احدام هلاق اممف إ " ةسرادألاو

 لهلهتملا ضراعلا يف هعحامرو هفويس ناعط نع ةغاوز لئاس

 لبذلا جيشولا يف غرمت ليخلاو اهميرح ساد فيك ةزفن رايدو

 لظنحلا عيقن نم ةوارج ىقسو ةلذم فويسلاب ةليغم ىشح
 : "> لبعد ىلع اهبف هضرحي مصتعملا لإ انايبا لاقو

 لبعد ةضيرعلا ضرالا ىلع "يشمو هطهرر نينؤلا ريما وجهيا
 لزلزت كاذل ايندلا تداك دقل هناكم اريبل ىسرا يذلاو امأ

 لعفيف لوقي وا وفعيف مهي هلضفب نينؤلا ريما نكلو

 : لاقف ؛ "ركب ابأ اي هللاو هتلتق : هل لاقر هيف بيبح هبتاعف

 لتقي كمسر روذحم كناسل يل لاقر بيبح هيف ينبتاعو

 لدعاو هيف تلق اميف فصناأل يقطنم رعشلا يف تفرص نإو نإو

 عاردلنزو ، ةضقو قلعُم اقتتأ . هبرئ نحن انيبف

 . ( نيب . برعلا ناسل . روظنم نبا : رظنا )
 . ٥٦٢ص . ةيمتسرلا ةلودلا . زاحب (»

 ) ينورابلا ٠ راهزالا .٩٠/٢٠.

 . ٦/;٩١ . قباس ردصم 6 ينو ربلا 0
 تيبل تيبلا ىنعم كلذب يشميو ) حصالا امبرو . يعبطم اطخ هلعلو ( يشيو ) لصالا يف .

 دو هنا ما " خاسنلا ببسي رأ يسب اطش رم ليق ؛ لهف . دامح نب ركب همسا نأ مغرلاب . ركب ابا : ل اذامل يردا ال
 . ملعا هللا ؟ همسا يف فالخ

  

  

 



 ١١٦٧ ةيراضك ديأءاضإ

 دبع هنبا هعم ناكر برهف . اهبحاص ىلإ هب يشوف نارَرْيَقلا دصق قرشملا ىلإ داع املو اذه
 اريثك رثاتف . هنبا اولتقو هوحرجف امهيلع اودتعاو صوصللا ضعب قيرطلا يف مهضرتعاف ؛ نمجرلا
 ةعوللا نم هردص يل جلتعي امع اهيف اربعم هنبا ءاثر يف دئاصقلا عئاورب هتحيرق تشاجو : هنبا دقفل

 : "» اهعلطم يل لاق ةليوط ةديصق كلذ نمف { هدلو نادقفل ةرسحلاو

 ايلع اوكب تكله يا ولو اولوت ذإ ةبحألا ىلع تيكب
 ايك دابكألا ىوك دق كدقلر ارخذ ناك كزاقب يلسن ايف

 ايح تيقبر تيم كناو ولخ كنم ناب انزح افك
 ابدي نم كقوف بارتلا تيمر امل تسنئيف اميآ كا ملو

 يل يلوت هنا ىلإ - خئاشملا تاقبط ققحم = يالط ميهاربإ بهذف هتافو ةنس يف فلتخا دقو

 يلوت هنا ركذي زاجب رونكدلاو ! "" اهيلع دمتعا يتلا رداصملا ركذي ملو ، م٩ ٤ ٠ / ه٢٩٢ ةنس

 ةنس تناك هتالو نأ ركذ ¡ئررابلا خيشلا نإ ثيح " حصالا هلعلو ، ) م٨٠٩٦ / ه٦٩٢ ل

 القان ا ةنس نيعستو ةتس نبا وهو } تزَهُيَت ةنيدم يلوج ةمح نبا ةعلقب م٨٠1٦ / ه ٦

 . ") يشكارملا نع كلذ

 . ٦/;!٩٦ . راهزالا . ينورابلا : يف اهتيقب رظنا اا
 . شماهلا ٤٢/١ . خئاشملا تاقبط ، يئيجرللا ا"
 . ٢؟٨٠ص ب ةيمتسرلا ةلودلا ٠ زاحبا”

 . !٩٧/٦ . قباس ردصم . ينورابلا ا')

  

 





(٨( 
 4 ۔٥ َت

 ةيمتْسرل اةلودلا

ةيراتلا لماج ةيمالسإ ةلود





 هيراض ت اع اضإ
  

 ""خيراتلا اَمَهاَجَت ةيم ةنو ةيمتسرلا ةنودلا
 تأ7٦ هہص۔ ه

 { يمالسإلا خبراتلا رم ىلع تطقسر تاشن يتلا ةيمالسإلا لودلا نم ريثكلا نع انعمس دقل

 { برغلاب ةيمطافلاو ةيسيردإلاو ةيرادملا ةلودلاو } قرشملاب ةينامثعلاو ةيسابعلاو ةيومالا ةلودلاك
 . اهركذ يف خيراتلا لصف يتلا ىرخالا ةيمالسإلا لودلا نم اهريحر

 م كلذك امنأ الإ \ نساحم ةيمالسإلا ةمالل تمدق دقر 3 امقايبلس اهلو امقايباجيإ اهل لودلا هذهو

 . لامكلا نع روصقلا رشبلا ةعيبط هذهو 0 اهخيرات ةءارق دنع اهدجن يتلا ئواسملا نم لخت

 تمدقر } تطقس نا ىلإ نمزلا نم احدر ترمتساو تاشنر تماق ةيمالسإ الود كانه نأ ال

 ةروهشملا ىرخألا لردلا هتمدق ام قوفي هتمدق ام نوكي دقر ، ريثكلا ءيشلا ةيمالسإلا ةمألل
 . ةماعلاو ةصاخلا دنع ةفورعملاو

 باختنا يف ءاوس } ىروشلا ادبم قيبطتو ! ةدشارلا ةفالخلا جمف ىلع راس نم لودلا هذه نمو

 اذإو ! ريثكلا ءيشلا لودلا هذه نع فرعن ال ديدشلا فسأللو هلا الإ 3 ةيعرلا مكح يل را مكاحلا

 هتشياع يلا فررظلاو لردلا كلت بناوج عبمج ىلع فرعتلل يفي ال ليلق رزن وهف ءيش انلصو
 . فيرحتلاو هيوشتلا نم ولخي ال كلذكو . ةيمالسإلا ةمألل اهتمدق يتلا ةليلجلا تامدخلار

 ١ ةيبهذملا تابصعتلاك بابسا ةدع ىلإ دوعي خيراتلا باتُك لبق نم لودلا هذه لهاجتو
 . اهركذ لحم اذه سيل يتلا بابسألا نم كلذ هباش امو ةيداملا تاءارغإلا } ةيسايسلا حلاصملاو

 يل برغملا يف تاشن ةقيرع ةيمالسإ ةلرد . ريثكلا اهلهجي يتلا لودلا هذه نمو

 ترمتسا افأ يا ‘ م٩٠٢٥ / ه٦٩٢ ةس ىلإ ترمتساو } م٦٧٧ / ه٠٦١ ةس

 س ""ةنس ٦٣١ةدمل

 : يف اقباس ثحبلا اذه رشنا"

 : ةلصولا هذه ىلع . ةينامعلا نطولا ةديرج
 ://«.!./حح/\ ٠ . /. ع/\7. //.
 . ( »“٧.ةاةسل.هعا ) قرشملا لمالا عقوم
 . ( »«. .ه ( » نيدلا ةلبس . ةينامعلا ةكبشلا عقوم
 .٠١١ص . ةيمتسرلا ةلودلا . زلحب ۔ ٤٢/٦٢ . ٦٩٢ . ٢٠٠ . ةيضايرلا راهزالا 6 ينورابلا اا



 ةيراض ديا ءاضإ

 ي رأ } يملعلاو يلاقثلا بناجلا يف ءاوس بناوجلا نم ريثكلا يف ةمألا ةلودلا هذه تمدخ دقر

 نع الضف ، يسايسلا بناجلا يف ىتحو . يرامعملا بناجلا يف را . يعامتجالار يداصتقالا بناجلا

 . ايقيرفإ قامعأ يل مالسإلا رشن يل ةليلجلا امقامدخ

 اذه ؟ ةيمالسإلا ةمألل هتمدق يذلا امو ؟ تاشن فيكو ؟ اهاشنا نمو ؟ ةلردلا هذه مسا امف

 . ثحبلا اذه لالخ نم هيلع فرعتن نأ لراحنس ام

 ىلع = ايلاح رئازجلا - طسوألا برغملا يف تاشن يتلا ةيمئنسرلا ةلردلا يه ةلودلا هذه نإ

 . "» متسر نب نمحرلا دبع مامإلا دي
 ؟ متسر نب نمحرلا دبع مامإلا وه نمف

 ناثلا نرقلا نم لوالا دقعلا يف قارعلا يل دلو ؤ ىرسك نب مارمب نب متسر نب نمحرلا دبع وه

 ضعب نأ الإ . هدادجأ مهف 9 سرفلا كولم ةرساكألا ىلإ هبسن يل عجربو . ريدقت ربكأ ىلع يرجم
 تيب ليلس هنا اذه يف مهملاو . مالسإلا لبق سلألألا كولم ةقراذللا ىلإ هبسن نرديعي نيخرؤملا

 . '” ةقراذللا نم مأ سرفلا نم اوناك ءاوس ؛ مالسإلا لبق كولملا

 كرتو ١ هلجا هافاو بالا نا الإ , جحلا ةضيرف ءادأل زاجحلا ىلإ قارعلا نم همأو هب هوبا رفاس

 . » ناوريقلا ىلإ نمحرلا دبع اهنباو اهذخاف ٠ برغملا لها نم لجرب همأ تجوزتف . ةلمراو اميتي

 ؛ امب قلعتف عوبرلا كلت يف ةيضابإلا ةوعدلا رشن كانه فداصو . ناوريقلا يف نمحرلا دبع اشن
 نب ملسم ةديبع يبا مامإلا دي ىلع ملعلا نم ديزملا يقلتل قرشملا ىلإ رفسلاب ةاعدلا دحا هحصنر
 . '‘) تقولا كلذ يف ةيضابإلا مامإ إ ( م٢٦٧ / ه٥٤١ : ت ر ةميرك يبا
_ 
 . ٥٥١ص ث ةوعدلا جهنم ى رصان دمحم ١/١- ؛ خناشملا تاقبط . ينيجردلا ۔١٨ص ا ةمنالا ريس ٠ ءايركز وبا :

 يف برغملا نايبلا . يشكارملا ىراذع نبا ١٦١/١- . قباس ردصم . ينيجردلا ۔٤٥ص ث قباس ردصم . ءايركز وبا " ١

 : ؟ط . نانبل ؤ توريب 0 ةفاقثلا راد ا لاسنفورب يفيل . ! و نالوك . س . ج : حت ٠ ١ج ث برغملاو سلدنالا رابخ
 ‘ ٠ ١٨٢/٢ ( «"".!-عھم.:{ ناميإلا ءادن عقوم ا نودلخ نبا خيرات ى نودلخ نبا ۔٦١١ص . م ٩٨٢

 معنملا دبع نب دمحم ۔-٢٧٢٢ص ٥ .وةة«اة.٨٧٧» ( ٠6 ) قارولا عقوم 7 نادلبلا مجعم . يرمحلا توقاي : ٨
 ٠ يلكرزلا ۔٠٢١ص ٠ ( "٨٧.هلةه.ص ) قارولا عقوم . راطقألا ربخ يف راطعملا ضورلا ٠ يريمحلا

 ٠٦٤٦/٦ . ةيضابإلا مالعا مجعم . نورخاو زاحب ۔١١٤ص . ( »٧٨”.ةا ةتوص ) قارولا عقوم . مالع
 , :٥1٤ ةمجرتلا كر

 ٦٢٤٧/٦ . قباس ردصم . نورخآو زاحب ۔١/٠٦ . قباس ردصم ى ينيجردلا ۔ ٥٥ص ى قباس 7 ؛ جرت ٠6 ٠ ق ٨ نورخآو زاحب ۔١/٠٢٦ ٠ ق ٠ ..ن ۔ ٥٥ص ٠ ق ٠ ءايركز وبا

 .:"" .قلس رمس .نيلو زح .قا ريس . ينجره .هه .يهس نول ٩ . ة ٩ ٦ ذ ٠ ٥0٥ ق ٠ ها :

  

 



 ١٢٢ هيراضمل تاءاضإ

 يذلا بادرسلا يل سردي تاوس سمه ةدمل ةديبع يا مامإلا عم لظو 9 ةرصبلا ىلإ هجوت
 . "» مهدعب نم نييسابعلاو نييومألا نويع نم افوخ ضرالا تعت مامإلا اذه هدعا

 عبوب ةيضابإلل مام لرا مهنمض نم ناكو ، برغملا ىلإ ملعلا ةلمح هباحصأ عم نمحرلا دبع داع

 / ه٤٤١ : ت ر ينميلا يرفا حمسلا نب ىلعألا دبع باطخلا وبا مامإلا وهو { برغلا ل

 مامإلاك . باطخلا يبا مامإلا لبق ةيضابإلل ةمئا روهظ رداصملا ضعب تركذ دقو ؛ ا" ( م١٦
 يبا مامإلاو ، ( م ٥٥٧ / ه٠٤١. ر م٨٤٧ / ه١٣١ : نيب ت ) يمرضحلا ديلت نب ثراحلا

 نا ربتعي نيثحابلا ضعب نا الإ ؛ "ا ( م٧٥٧ / ه٠٤١ : ت ر يسونئلا دايز نب ليعامسإ رجالا

 ةلود ميقي نا عاطتسا هنأ كلذر 0 برغملا يف ةيضابإلل مامإ لوا وه باطخلا ابا مامإلا

 . "‘) ع وبرلا هذه يل ةيضابإلل
 ةصرفلا مهف تحنس املف & مهتلود ةماقإل ءاوجألا اوايه ، برغملا ىلإ ملعلا ةلمح لصو نا دعب

 . ) ةديبع يبا مهخيش نم رماب ! ةمامإلاب يرفاعملا باطخلا ابا اوعياب م٧٥٧ / ه٠٤١ ةنس ل

 ةفيلخلا روصنملا رفعج وبا هجو ، برغلا يف باطخلا يبأ ةلود مايق ىلع تاونس عبرا تضقنا ام

 اذه عاطتساف } يعازخلا ثعشالا نب دمحم ةدايقب اشيج ( م٤٧٧ / ه٨٥١ : ت ر يسابلا

 دهشتسا ا م١٦٧ / ه٤٤١ ةنس ةفينع ةكرعم يف باطخلا يبأ مامإلا ةلود ىلع ءاضقلا ريخالا

 » باطخلا وبا مامإلا اهيل

 ٠ ةيضابإلا ةكرحلا ةأشن ! تافيلخ ضوع ٠ ٠١ عناشملا تاقبط ؛ ينيجردلا ۔ ٥٥ص ٠ ةمنالا ريس . ءايركز وبلا"
 ؛٩. ٩١١ص ى ةوعدلا جهنم ؛ رصان دمحم - ۔١؟١٧ص .. ٨٠ص

 ٦٠. .قاس رص ينيجردلا ۔.٦٥ص ى قباس ردصم ى ءايركز ربلا
 .!٢ج ٠ 7 ٤ا٥ص . ١ق.ا٦ح٠ 7 خيراتلل بكوم يف ةيضابإلا 0 رمعم ٤,١ ١١ ؛ ريسلا » . يخامشل "

 مجعم ! نورخاو زاحب ۔٦٤١ . ٩٢١ص ئ قباس ردصم ى تافيلخ ضوع - ٢٢ ۔٢٢ص ئ !ح ٠ ج 4 ٢٢ ٠ .آ
 . ٢٥٢ : ةمجرتلا مقر ١٠٨ . ١١٩/٦ : ةمجرتلا مقر ٥٦/٦ ى ةيضاب ةيضابإلا كلمأ
 .م٠٠ ٦: / ه٢٢٦٤١ ةنس يف يبايسلا دوعس نب دمحا خيشلا عم ءاتلا"

 . قباس ردصم ى ! ينيجرنلل - ٩٥۔٧٥ص . قباس ردصم . ءايركز وبا ۔ . ٧١١ص ٠ مالسإلا هدب 0 مالس نبا اا

 ٠٥١ص ى قباس ردصم . رصان دمحم ۔ ٨٤١ص ث قباس ردصم ث تافيلخ ضوع ۔ /ا

 ۔ ؟ ١ قباس ردصم 6 ينيجردلا - ٩٦ص . قباس ردصم ٠ ءايركز وبا - ١٢٦١ص . قباس ردصم ى مالس نبا "]

 , ٢٠١ص . قباس ردصم . رصلن دمحم ۔ ١٥٣ ۔ ٢٦٥١ص 0 قباس ردصم . تلفيلخ ضورع



 ١٦٢٤ هيراضم ديا ءاضإ

 نم رارفلل رطضاف ، كلذ نم نكمتي مل هنكل } باطخلا يبا مامإلا ةدب نمحرلا دبع لراح

 ( جّجَفوُس ) ىعدي لبج ىلإ لصو ىتح . طسوالا برغلا ىلإ هجوتف ، هل ثعشألا نبا ةقحالم

 . "» ثعشالا نبا هنم سيا تح { هب نصحل
 فنلا نا دعب ةصاخ . ةديدجلا هتلود ءانب ىلع ةردقلاو ةوقلا هسفن نم نهرلا دبع سحا امل

 فيثك ناكم ىلإ هجتا } ممب قثي نمم حالصلاو ملعلا لها نمو ربربلا نم هراصنا نم ريثكلا هلوح

 ام كانه ةديدجلا ةيمالسإلا هتلود ءانب يفل عرشف } ( تهت ) ىمسي عابسلار شارحألاو راجشألا

 ىلإ ةبسن ( ةيمتسرلا ةلردلا ) مساب تفرع يتلاو إ م٦٧٢٧ / ه٠٦١ - م١٧٧ / ه٥٥١ نيب

 ءامساب ىطسولا روصعلا يف ةيمالسإلا لودلا ةيمست يل ةداعلا ترج امك 0 نمحرلا دبع دلاو

 , ( نيسسزلا ءابآ

 ترهْيت ءانب يف ءاملعلا نم هعم نم عم هدهج = دعب ةمامإلاب عيابي مل وهو - نمحرلا دبع لذب
 ةيادب ةنيدملا ءانب نع ثيدحلا تلصف ةيملعلا رداصملا ضعب نأ ىتح ! ‘ ةئيه لمجا ىلع نوكتل

 . "ث}) ةنيصحلا راوسألاو تويبلاو . روصقلاو رودلاب ةياو . عماجلا دجسملاب
 شيعلاو نكسلاو ةراجتلل لاحرلا اهيلإ تشر ؛ قافآلا اقرهش تفلبر ترَهِيت ترهدزا

 يل يسدقملا هلاق ام كلذ نمو امب نوديشيو امنردصقي ةلاحرلاو باتكلا لعج امم ، نمآلا ديغرلا

 يل تباغو { راجشألا امب تفتلاو { رافألا ام تقدحا دق إ برغملا خلب يه ... " : اهفصو

 ؛ بيبللا امماطتساو ، بيرغلا اهيف شعتناو ، ميلقإلا امم لجو } نويعلا افوح تعبنو ؛ نيتاسبلا
 ريخلا ريثك 9 ريبك دلب وه . اوباصا مهنظا امو ةبطرق ىلعو . اراطخاو قشمد ىلع افولضفي
 مكحم إ عضولا ميدق . لهألا ديج . ءاملا ريزغ } قاوسألا قيشر ، بيط قيقر \ بحر

 . }) " ... فصولا بيجع } فصرلا

_ _ 
 ؛ ةيضابإلا ةكرحلا ةاشن " تافيلخ ضوع ۔ ٢٥/١ . خئاشملا تاقبط ، ينيجردلا ۔ ٠٢ص ث ةمئالا ريس 6 ءايركز وبا )
 .٥٢؟ص . ةوعدلا جهنم . رصان دمحم۔١٦٦١ص
 ۔٧١١ص ى قباس ردصم . تافيلخ ضوع ۔ ٤١/١ . قباس ردصم ! ينيجردلا ۔٦١٨ص . قباس ردصم ث ءايركز وبا ا»
 . ٥٤٤ : ةمجرتلا مقر ٢٤٧/٦ ٠ . ةيضابإلا مالعا مجعم . نورخاو زاحب۔ ١٥٦ ص ٠ قباس ردصم ؛ رصان دمحم

 ٠ ص٢٥۔ ٦. نييمتسرلا ةمنالا رلبخا ٠ ريغصلا نبا 0

 . ٤٥١ص ! قباس ردصم ى رصان دمحم ١
 /ه٨٠٤١ . نانبل "توريب ى يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ء ميلاقألا ةفرعم يف ميساقتلا نسحا } يسدقملا دمحا نب دمحم

 . ٢٢!٨ص . م ٩٨٧



 اير اض2 د اع اضا

 ءايحإو ءانبلاو ةرامعلا يف اوعرش مث ... " : ةيمتسرلا ةلودلا خرؤم ريغصلا نبا لوقيو
 ١ كلذ ريغو تالغتسملاو "" ءاحرلا ذاختاو } 0 رفألا ءارجإو ، نيتاسبلا سرغو .! تاومألا

 : لاق } راطقألا يصاقاو راصمألا لك نم قافرلاو دوفولا مهتتاو { هيف اوحسفتو دلبلا يف اوعسنار

 نسحو دلبلا ءاخر نم ىري امل مهرهظا نيب ىنتبار مهعم نطوتسا الإ ءابرغلا نم ممم لرعي دحا سبل
 . " " ... هلامو هسفن ىلع هنامار هتيعر يف هلدعو همامإ ةريس

 دبع همساو ةيمتسرلا ةلردلا ةمئأ دافحا دحا نع هلقن ترَهَيَتل اقيقد افصو يبوقعيلا انل لقنيو

 نب باهولا دبع نب نوميم نب دمحم نب نمحرلا دبع دبعم وبا ينثدح " : لوقيف دمحم نب نمحرلا
 امل سيل . ةيدراو لابج نيب ةلهآ . ةريبك ةنيدم ترهات : لاق نرهاتلا متسر نب نمحرلا دبع

 . خابم اهضعب يلو . ضرالا نم ىوتسم يف ؛ تالحر ثالث ةريسم حلاملا رحبلا نيبو اهنيب . ءاضل

 هيلع عرزي ، رصم لين ضيفي امك ضيفي ، ةرامعو ىرق هيلعو ا فلش يداو هل لاقي دار
 ىلإ جرخي مث قبقنا هل لاقي لبج ىلإ ريصيو ؛ بوبحلا نم كلذ ريغو ، مسمسلاو ناتكلاو رفصعلا

 نم اهضعب ناي } نويعو رامنا نم ترهات ةنيدم لها برشو . حلاملا رحبلا ىلإ ريصي مث 9 ةزفن دلب

 هبيصي نا الإ ١ طق دلبلا كلذ عرز بدجي مل . لوزج هل لاقي ، يلبق لبج نم اهضعبو . ءارحص

 3 لوزج ترهانب ىمسبر ا نرد سوسلا لها هيمسي ، سوسلاب لصتم لبج وهو . درب وا حبر
 . ا " ساروا بازلاب ىمسر

 امامز نمحرلا دبع ةعيابمب تزرَهيت لهأر ءاملعلا ماق قح ٦ / ه٠٦١ ةنس تلصو نا امر

 هصخ يذلا وهو . ةنيدملا هذه مهل ينبي نأ عاطتسا يذلا وهف ، بصنملا اذمب يرح وهو . مهيلع

 . ) " عمست مل امو ينم تعمس امب تفا " : هل هلوقب ةديبع وبا هخيش

 )٢( لصالا + اذكه ٠ برعلا ناسل ى روظنم نبل : رظنا ) روُئو رهنو راهنل ىلع عمجي رهنلاف : ( راهنالا ) حصالاو ٠.
 رق } رهن

 "» اطخ ) ءاحرلا ( لامعتسا نوكي كلذل . ةردلن ةريخالاو ةنحرأو يجرو يجو ءاحزراو ح رأ تم عمجت هت يحلل

 جمدم صرق 6 احر : قباس ردصم ث روظنم نبا : : رظنل )_.

 . ٢٦ ۔٥٢ص ى نييمتسرلا ةمئالا رابخا ٠ ريغصلا نبل(

 . ٠٥ص . ( «««.1«. ( قارولا عقوم ؛ نادلبلا ٠ يبوقعيلا 6١
 ةلودلا ى زلحب ۔ ٥ ؛ص . , جهنم ! رصان دمحم ۔ ٨٦١ص ٠ ةيضابإلا ةكرحلا ةاشن ٠ تافيلخ ضوع ١)

 ةمجرتلا مقر \ ٢٤٧/٦٢ . ةيضابإلا مالعأ مجعم ‘ نورخاو زاحب -٠١١ص . ةيمتسرلا



 ١٢١٦ هيراضح ديأ ۔ءاضإ

 تلزن ال ... " : لاق نمحرلا دبع مامإلا ةعيابم فصر يل اليمج امالك ريغصلا نبا ركذو

 الإ انرمأ ميقي ال هنأ متملع دق : اولاقف مهؤاسزر عمتجا اقرامع اودارأو ترهان ةنيدم ةيضابإلا

 مسقيو اتتاكز هيلإ يدؤنو انتالص ميقيو انلاظ نم امولظم فصنيو انماكحا يف هيلإ عجرل مامإ

 ليفلا رما ربدي رثكا وا ناسأر وأ سار هيف مهنم ليبق لك اردجوف مهنيب اميف مهرمأ اوبلقف . انيل
 هبحاص ىلع دحاو مدقتي نا نمان الو ءاسزر متنأ : ضعبل مهضعب لاقل . ةمامإلا رمأ قحتسيو

 فالتخالا رثكيو تاينلا دسفت { مهريغ ىلع هتريشعو هتيب لها عفري نأ مدقملا لعلو { هتين دسفتل

 دفر ، هيمحت هل ةريشع الو امب فرشي هل ةليبق ال متسر نب نهرلا دبع اذه نكلو . فالتنالا لقيو
 كلذف لدع نإف } مكروما هودلقف { ارظانو ايضاق نمحرلا دبع مكل يضر باطخلا وبا مامإلا ناك

 ؛ هنع عفدت ةريشع الو هعنمت ةليبق هل نكت ملو هومتلزع لدع ريغب مكيف راس نزو . متدرا يذلا
 انادتبا يف مامإلا كيضر نمحرلا دبع اي : اولاقو مهعججاب هيلإ اوضم مث كلذ ىلع مهيار ارعمجاف

 ي هيلإ اجلن مامإ الإ انرمأ حلصي ال هنأ تملع دقف ؛ انسفنأ ىلع كمدقنو كب ىضرن نآلا نحنو

 اوبيطتستل هقاثيمو هللا دهع نيومتيطعأ نإ : مهل لاقف ؛ انبابسا نم بوني اميف هدنع مكحمو ! انرومأ

 ؛ كلذ ىلع هقاثيمر هللا دهع هوطعاف } مكنم كلذ تلبق هقباطو قحلا قفاو اميف نوعيطتلو لا
 . ") " مهيدياب هيلإ اوقلاو مهسفنا ىلع هومدقو } مهيلع طرش ام لثم هيلع اوطرشر

 ءاملعلا لبق نم مهرايتخا متي ، لودعلا ةمنألا نم ددع ةيمتسرلا ةلودلا يف مكحلا ىلوت دقو

 نأ ضعبلا نهذ ىلإ ردابتي دقو ، ةدشارلا ةفالخلا جمن ىلع ةرئاس ةيمتسرلا ةلودلا تناكل . ةيعرلاو

 نكلو } نمحرلا دبع مامإلا ةلالس نم مكح نم عبمج نوك ببسب يلارو ةيمتسرلا ةلردلا يف مكحلا
 ىجي يلع خيشلاك ةيضقلا هذه يف سبللا فشكب نيثحابلا ضعب لفكت دقو . كلذ فالخب رمالا

 ناك امنإو { ايلارو سيل ةيمتسرلا ةلودلا يف مكحلا ماظن نأ ىلع لدت ةلدا ةدع ركذو . رمعم

 رايتخاب ءاملعلا نم دقعلاو لحلا لها لفكتو ، ىروشلا ادبم قيبطتب ةدشارلا ةفالخلا ىطخ مستري
 , '_}» ديدجلا مامإلا

- 

 . ٢١ ۔٢٢ص . نييمتسرلا ةمئالا رابخا ٠ ريغصلا نبا :
 .٤٢ا۔٠٢.ص.اع٠ ج ٠ عيرنتلا بكوم يف ةيضابإلا . رمعم



 هير اض دكي ا 7 اضإ

 ءامعزو ةنيدملا هوجو مامإلا بختني " : لوقيف ةقيقحلا هذه حضوي كاعكلا نامثع ذاتسالا دب

 ءاندما را ةبارق يف ءالو الو ؛ ديلاقت الو } ةالابم ربغ نم 0 ةيرحب نيدلا خويشو بهللا

 هسفن ىلع امهيرجي فاصنإلاو لدعلاو { ءاهدلاو كنحتلاو ةياردلاو ةفرعملا هيف نوعاري } ناطلس را

 اجاجوعا هيف ارار مه نإو 3 ناكسلا مومع را ةيشاحلا لبق هتبارق يوذ ىلعو هتبارق يرذ لبل
 . "» " رابعا وأ فسا را لجو ريغ نم هنكيرا نم هولزناو } نيللاو قفرلاب ال فيسلاب هومرل

 رفوت ىلإ دوعب كلذف نمحرلا دبع مامإلا ءانبا نم مامإلا دقعلاو لحلا لها رايتخا ببس نع اماو

 نم اهريحمر ةيسايس ةكنحر ملعو ىوقتو حالص نم مامإلا يف ةبولطملا طورشلاو تافملا
 ماظن اوقبط منا اهعابتأو ةيمتسرلا ةلودلا مقا نم ىلع رصان حلاص دمحم /د در دقو {} تافملا

 اوناك نييمتسرلا نا دهشت خيراتلا بتك نال . ةطلاغم هذهو ... " : لاقف دوضعلا كلملاو ةلاررلا

 ةهاريلاو ةءافكلا تناك نإ نييمتسرلا بنذ امو { مامإ لك ةيلوت دنع باختنالاو ىروشلا نوقلي

 . "_ " مهتضترا يتلا ةمألا ىضرب زوفلل ةرم لك مهحشرت ىوقنلار
 دوجر نكل } ضعبلا هضعب ةيلوت نم ارفان ناك يربربلا رصنعلا نا ىلإ نيثحابلا ضعب بهذيو

 ال نييمتسرلا نأ كلذ ىلإ فضا ! ةعرلا هذه باهذإ ىلإ ىعدأ ربربلا ريغ نم مهو نيبمتسرلا

 نم اهلحم اه هذه رظنلا ةهجوو ؛ ا" مهم لصحي نأ نكمي دادبتسا روصت نكمي الف مهل ةبصع
 ١ كلذ دكؤي متسر نب نمحرلا دبع مامإلا ةعيابم فصر يل قباسلا ريغصلا نبا مالكف .0 رابعالا

 ٠ ةدايقلاو ملعلاو حالصلاب افصتم هنوكل متسر نب نمحرلا دبع ةعيابم تّرَهْيَت لها لضف ثيح

 نا نمان الو ءاسؤر متنا : ضعبل مهضعب لاقف ... " : ربربلا لئابق ىلإ يمتي ال هنوكل كلذكر

 دسفا مهريغ ىلع هنريشعو هتيب لها عفري نا مدقملا لعلو هتين دسفتف هبحاص ىلع دحاو مدقي
 هل ةريشع الو امب فرشي هل ةليبق ال متسر نب نمحرلا دبع اذه نكلو ... فالتخالا رثكيو تايلا

 نكت ملو هومتلزع لدع ريغب مكيف راس نإو متدرا يذلا كلذف لدع نإف مكروما هودلقل ... هيمحن

 .)" ... هنع عفدت ةريشع الو هعنمت ةليب هل

 . ٣٢ ص . ٤ح . ٢ج . خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا ! رمم
 . ٥١٢ص ٠ ةوعدلا جهنم ى رصان دمحم"
 . م٥٠٠٦ ربمتبس نم ٨ / ه١!٦٢ نابعش نم ٤ } نامع ةنطلس ى طتسم ! يبيهولا كرابم نب دلاخ عم ءاقلا"
 . ٢١ ۔٢٢ص . نييمتسرلا ةمئالا رابخا . ريغصلا نبلا"



 ١٢٧ ةيراض ديا ءاضإ

 ` مهاوقتو منهحالصو . اهتمنأ ةلادعبو . اهيل قبطملا ىروشلا ماظنب ةلودلا هذه ترهتشا دقر

 . نوسرامي اوناكو . ةيمالسإلا بهاذملا لك عابتأ اهلظ تحت شيعي ناك دقر . اهراهدزابو . مهملعو

 قوقحلا ياصم اهيف نوشيعي يتلا ةصاخلا ممقويبو مهدجاسم مهل تناكو . ناماو ةيرح لكب مهتدابع

 دوفولا مهتتاو ... " : ريغصلا نبا لاق ، بهذمو بهذم نيب قيرفت ريغ نم فاصنإو لدعب

 مهعم نطوتسا الإ ءابرغلا نم ممم لريي دحا سيل ... راطقألا يصاقأر راصمألا لك نم قافرلار

 هسفن ىلع هناماو ، هتيعر يف هلدعو همامإ ةريس نسحو دلبلا ءاخر نم ىري امل ؛ مهرهظا نيب ىنتباو

 نالفل هذهو . يرصبلا نالفل هذهو . يفوكلا نالفل هذه ليق الإ اراد ىرت ال ىقح . هلامو

 دجسم اذهو 0 نييرصبلا دجسم اذهو . مهنبحرو نييورقلا دجسم اذهر 0 يورقلا

 . '» " ... نييفوكلا

 ىلإ زاب ميهاربإ /د و حلاص دمحم /د لامو . ايكلام ليقو ايعيش ناك هسفن اذه ريغصلا نباو

 ةدع يف ةيولعلا هلويمب ريغصلا نبا حيرصتل كلذر ! 6 كلذ يف امسي مل اممنأ الإ بهذملا يعيش هنا

 مهدعو انب لصتا ام ىلع مهريس انركذ نإو نحنل ... " : هلوق الثم كلذ نم هباتك نم عضاوم

 هالاو نمت ") ممقعارب نم هملعن امل ؛ مهريس نسح الو . مهلاعفا ةرالط هبجعت نمم انسلف هولو اميف

 . ٦٢ص . نييمتسرلا ةمئالا رابخا 8 ريغصلا نبا ()
 . !١ ۔٢١ص . قباس ردصم ى ريغصلا نبا ()

 . ةيضلبإلا ثارتل ةازتجم ةءارق دعي - ههجو هللا مرك ۔ يلع مامإلا نم نراربي مهنأب ةيضابإلا ىلع مكحلا ميمعت نإ ""]
 ؤ ناورهنلا لها هلتق ىلع همدنو يلع مامإلا ةبوت ىري نم ةيضابإلا نم اضيأ كانهف .مهلاوقأ نم ادحاو الوك لثمي اذهف
 يف ( م٢٢٥١ / ه٨٦٦٩ : ت ) يخامشلا كلنكو ( ةاقتنملا رهاوجلا )يف (م١!٢٠)/ه٠١٨ : يح ) يداربلا دروا دقو

 لها يف يلع مامإلا لوق كلن نم 0 ناورهنلا لها هلتتل هترسحو يلع مامإلا مدن ايلج اهيف حضتي صوصن ةدع هريس
 باحصاو ؛ نيفص موي نينص باحصاو لمجلا موي لمجلا باحصأو رادلا موي رادلا باحصال متنك نإ هللاو " : ناورهنلا
 امل : لاق يلع ىلوم ربنق ينثدح " : لاق سابع نب هللا دبع نع سابع نبا ىلوم ةمركع نعو ٠ " نآرقلا يلت اذإ نآرقلا
 ام : تلقف . اليوط يكبي يلع بك ذإ كانه نحن امنيبف : لاقف ى لستغيل رهنلا ىلإ هايإو انا تدحوت رهنلا لها يلع لتق
 ريمأ اي : تلقف ، اه ءارقو ةمالا هذه رايخ ؟ انه اه انرص نم يردت ربنق اي كحيو : لاقف ؟ نينمؤملا ريما اي كيكبي
 اقلعم يداربلا لاق ٠ " اليوط يكبي بكناف ى يظيغ تينشو يفنا ثعذج ربنق اي كحيو : لاقف . كباف هللاو يا نينمؤملا
 هلتق ىلع هنوبتاعي يلع باحصا ناكو ٠ " هلاح نم كلن فرعو 0 مهايا هلتق ىلع ةمادنلا رهظاو " : ةياورلا هذه ىلع
 . " مهرما نيزتو مهحدمتو مهرذعت ترص مث اموق تلتق " : هل نولوقيف كلذ ىلع مهفساو مهمدن نودبيو ناورهنلا لهال
 تلتق له تبا اي : نسحلا هنبا هل لاق رهنلا لها لتق دعب ةفوكلا يلع مدق املف : لاق يبعشلا نع دلاخلا نب باتع نعو
 ةفركلاب يلع امنيبف : [ يبعشلا يا ] لاق ؛ اوبح ولو اهلخدا ينا تيل : لاق . ةنجلا مهلتاق ىري ال : لاق . معن : لاق ؟ موقلا
 موي مهانلتق : اولاق ؟ ليللا نابهرو راهنلا دسا نيا : لاق ى لحنلا يود اهناك ليللاب اهعمسي ناك يتلا تاوصالا كلت دقتفا ذإ
 انرايخ انلتق انعنص ام " : لوقيو مهل رفغتسيو ىلتتلا يتاي يلع مامإلا ناكو . " انودهتجمو انزارك مه : لاق ٠ رهنلا
 : لوقيف جراوخلا لاتق نع هيف ىهني يلع مامإلا نع اصن ( م٨٥٦١ / ه٦٥٦ : ت ) ديدحلا يبا نبا ركنيو ٠ " انماهقفو
 = نب دمحم خيشلا لوقيو 0 " هكردأف لطابلا بلط نمك هاطخاف قحلا بلط نم سيلف . يدعب جراوخلا اولتاقت ال "



 هير اض2 ت ١ ع اضإ

 امب ةربع الو ةبوت مدنلاو همدن حص هنإف مهلتق نم بات ايلع نا ودبيو " : ( م٩٩٩٢١ / ه٠٢٦٤١ : ت ) يشاطبلا سملش =
 . بلاط يبا نب يلع مامإلا عبارلا ةفيلخلل ةبسنلاب اما " : يليلخلا دمح نب دمحا خيشلا ةحامس لوتيو . " انريخ هيوري

 رثكا مهو . انيش هصخش نم نولاني الو . هدهع يف ثدح ام ةياكح نع نوديزي ال ةيضابإلا نإف - ههجو ىلاعت هللا مرك
 مستت مهتباتك دجن كلذ يف ةيضابإلا هبتك ام ىلإ اننج اذإو ... هنم هتبارقو ةق هللا لوسر هتبحصل امارتحاو هل اريدقت سلا
 هلك مهمالك ناك اذكهو ... باتعلا ماقم يف ىتح ال يبنلا نم هتبارق مارتحاو " يلع مامإلا ماقم ميظعتو . ةمشحلاو بدالب
 سيل ناك ميكحتلل هلوبق ن : لوقن نحنو ؛ ميكحتلا لوبق ىلع هنوبتاعي اوناك امنإو ٠ هريدقتو يلع مامإلا مارتحاب رعشي
 اهنع ثدحتأو اهيف ضوغخا نل ديرا تسلو ةسارد ىلإ جاتحت ةيضقلا هذهو ا هسفنب همالك كلذ نع مني امك هنم ىضر نع

 تثدح يتلا نتفلا كلت فئاحص اووطي نأ نودعتسم ةيضابإلا عيمج ناب هب حرصا يذلاو . هتلق ام يبسحب امنإو اليوط
 لها مارتحا نم دب ال نكلو 6 ادحاو افرح اهيف اوطخي الو : هفش تنبب اهيف اوسبني الو . 3 هللا لوسر باحصا دهع ين
 ىتح نتفلا كلت يف ضوخلا نع فكلا ىلع اودعاستي نا اعيمج نيملسملا ىلع بجيف 0 مهنم لينلا مدعو اضيا ناورهنلا
 يذلا رسعلا اذه يف اهتراثإ نع ىنغ فلا يف مه انرق رشع ةعبرا لبت تثدح ءايشا اوريثي الو 0 مهتدحو نيملسملل دوعت
 مامإلا نم ةءاربلا لوحو . " قيفوتلا يلو ىلاعت هلاو بولقلا نيب فلؤيو لمشلا عمجي ام ىلإ نونوكي ام جوحا هيف مه
 ةنسلاو ىلاعت هلا باتك قفاو ام وه امنإو ى صاخشالاب نزوي ال نيدلا نا ىلع ديكاتلا يغبني هنإف - ههجو هلنا مرك يلع
 وا يلع مامإلا ةقفاوم سيلو هضغب وا يلع مامإلا بح سيلف ا هضغب وا نالف بحب ساقي ال قحلاو . ةتباثلا ةحيحصلا

 نبو ىتح ةتباثلا ةيوبنلا ةنسلاو ميركلا نآرقلل ةقفاوملا وه نازيملا امنإو ٠ ! قحلا هب نزوي يذلا نازيملا وه هتنلاخم
 موي نينمؤملا مأ ةشناعو ريبزلاو ةحلط هيلع جرخ امل بلاط يبا نب يلع نازيملا ناك ولو ، ارمع وأ اديز فلاخ

 ميكحتلا ىلع هوقفاوي ملو ناورهنلا لهاو رساي نب رامع هيلع ضرتعا امل كلذكو . نيفص موي ورمعو ةيواعمو . لمجلا
 ؛ مهلاتق يف هعم كرتشي ملو ؛ ناورهنلا لهال هترظانم دعب سابع نبا هقراف امل كلذكو . مهؤارقو ةباحصلا رابك مهيفو
 ركني امك لوقيو ميكحتلا هلوبق هيلع ركني يرصبلا نسحلاك نيعباتلا رابك ضعب اندجو امل قحلل نازيملا وه يلع ناك ولو
 ٠ كعم قحلاو مكحت ملف ٠ مٹح ىتح رفظلا هدعاسيو ٠ رصنلا هفرعتي - هللا همحر ۔- يلع نينمؤملا ريما لزي مل ": دربملا

 ام هللاو " : لوقيف ريبزلاو ةحلطو ايلعو نامثع ركذي سنا نب كلام ناكو " " قحلا ىلع تناو كل ابا ال امدق يضمتالا
 هيف لصينلا نإف ۔ ههجو هللا مرك ۔ يلع مامإلا نم ةيضابإلا فقوم صوصخب امومعو ! " رفغالا ديرثلا ىلع الإ اولتتقا
 ناليغ نب مشاه ةريس : ريسلا ؛ ناليغ نب مشاه : رظنا ) . هركن رم دقو يليلخلا دمح نب دمحا خيشلا ةحامس مالك وه
 : حت . ١ج . ناطحق يبا ةريس : تاباوجلاو ريسلا ى ناطحق نب دلاخ ۔٤٢٦٣ ةقرو ث ( خم ) ديمح نب كلملا دبع مامإلا ىلإ
 فشكلا ؛ يتاهلتلا -٧٠١ص ى م٩٨٩١ / ه٠١1١ : ٢ط ى نامع ةنطلس . ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ى فشاك ليعامسإ ةديس
 . ( خم ) ةاقتنملا رهاوجلا ؤ يداربلا ۔ ١١ص . ةيضابإلا ةكرحلا ةاشن ى تافيلخ ضوع : نع القن ١٠٦١ ةقرو ث نايبلاو
 ةعيرشلا سوماق ٠ يدعسلا سيمخ نب ليمج ۔ ٥١١ 0 ٥٢ . ريسلا ! يخامشلا ۔٤٤١ ١٣٩ . ١٤١ . ١٤٢. . ٨٢١ص
 دبع ۔٠١٢ ۔٢٠٠٣ص . م٢٨١١ / ه٢٠٤١ ى نامع ةنطلس . ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ٠ ٢ج ، ةعيسولا اهقرط يواحلا
 ثارتلا ءايحإ رلد ٠ ميهاربإ لضفلا وبا دمحم : عت ٠ ج ٠ ةغالبلا جهن حرش . ديدحلا يبا نبا هللا ةبه نب ديمحلا

 زكرم ٠ ج ٨ طايخ نب ةفيلخ خيرات ٠ طايخ نب ةنيلخ ۔؛٨ص . م٥٦١ /ه٥٨٣٢١ : ٢ط. نانبل ٠ توريب . يبرمل

 ىيحي نب دمحا ۔ ٠١٨٢ ٢ .١٨١!ص ندرالا ٠ نامع :م٠٠٠٦/ ها . يناثلا رادصإلا . خيراتلا ٠ ثارتلا

 ۔٦٩٣ص ى م ١١٩٦١ / ه٧١٤١ : ١ط : نانبل ؛ توريب ٧ ركفلا راد س؟ج . فارشالا باسنا ٠ يرذالبلا رباج نب
 ٠ ثارتلا زكرم . ٢ج ‘ يربطلا خيرات ، يربطلل ريرج نب دمحم ۔-٥١١ ۔٢/٤١١ ٠ بدالاو ةغللا يف لماكلا ا دربملا
 دبع نب دمحم نب دمحا ۔ ٤١ . ٧٠ . ١١ . ٥٢ص ى ندرالا ، نامع ى مآ٠٠٠ / ه١٢٤١ ى يناثلا رادصإلا . خيراتلا

 ٨ م٧٩٩١/ ه١!٧١ : ٢ط 4 نانبل ‘ توريب 0 ةيملعلا بتكلا راد . ينيحرتلا ديجملا دبع : حت ى ٥ج . ديرفلا دقعلا . هبر
 ٠ يشاطبلا سماش نب دمحم ۔٤٥٢ . ٢٢٣١٧ . ٢٢٣٦٢ . ٦٤١ . ٦٥٦ ٤ ٦٥٢ . ةياهنلاو ةيادبلا ى ريثك نبا - ٤٠١ص

 ص . م٤٩٩ا / ه١!1١ : ١ط . نامع ةنطلس بيسلا » يرماضلا ةبتكم . ةباحصلا فالتخا يف ةباصإلا نع فشكلا

 ٠ راونالا قراشم تاليجست ى يعمس طيرش . يلعو نامثع نيتفيلخلا نم ةيضابإلا فقوم ، يليلخلا دمح نب دمحا ٢
 فصن ةلجم : نيربج ةلجم . ةيمالسإلا ةوحصلا لوح يليلخلا خيشلا ةحامس عم نيربج ةلجم ءاقل ۔ نامع ةنطلس . يرور

 تلءاقل . خيشلا ةحامس ةحفص ٠ ةودنلا ةبتكم عقوم ؛ ندرالا يف نامع ةبلط يدانب ةيفاقثلا ةنجللا اهردصت ةيونس

 ناميلس نب رصلن - ( ااا امف /ةاططقاناالز طاص) طبارلا اذه ىلع 0 تاراوحو
 ۔٨ . م١ ٩١٩١ / ها اآ٫.٠: ١ط. نامع ةنطلس . طتسم . دعاولا ليجلا ةبتكم ٠ ةبنافغلا ةقيقحلاو جراوخلا ٠ يعبسلا

 .(٩ثا



 ١٣٠ هيراضك ديأ ۔اضإ

 ةمصاعلا ترَهْيَت يف شيعي ناك دقر 0" « هالوم ولعف هالوم تنك نم » : لاقو الي هللا لوسر

 / ه١٨٢ - م٤٧٨ / ه١٦٢٦ : مكح ر حلفا نب دمحم ناظقيلا يبأ مامإلا دهع يل ةيمتسرلا

 . (" )م٤٩٨

 درهيلاك ىرخألا تانايدلا باحضأ ةيمتسرلا ةلودلا يف شيعي ناك لب بسحف اذه سيلو

 غابصا ةعانص ةصاخ ةعانصلاو ةراجتلاو بطلاك ةمهم نهم يل نولمعي اوناكر © ىراصنلاو

 . "" ممقدابع اهيف نوسرامي لقألا ىلع ةدحاو ةسينك ىراصنلل تناك دقو } جيسللا

 قيرط نم يذمرتلا اهاور ريغصلا نبا اهب لدتسا يتلا ةياورلاو . ١٣ص ٠ نييمتسرلا ةمنالا رابخا . ريغصلا نبا ا_

 ظفللا سفنب صاقو يبا نب دعس قيرط نم هننس يف ةجام نبا اهاورو ه ٢٢٢٢ : مقر ثيدح ظفللا سفنب مقرل نب ديز
 نم داع مهللا ى هالاو نم لاو مهللا . هالوم انل نم يلو اذهف » : ظفلب بزاع نب ءاربلا قيرط نمو 0١٦١ : مقر ثيدح
 نم » اماو " : مزح نبا لاق . ملعلا لها نم دنع اهتحص يف نعط ةياورلا هذه نأ ةقيقحلاو ١١١٦١ : مقر ثيدح « هاداع
 يلعف هالوم تنك نم » : هلوق اماو " : ةيميت نبا لاقو . " الصا تاقثلا قبرط نم حصي الف « هالوم ئلعف هالوم تنك
 ميهارباو يراخبلا نع لتنف . هتحص يف نلنلا عزاتتو . ءاملعلا هاور امم وه نكل . حاحصلا يف وه سيلف « هالوم

 هنح امك هننمح هنأ لبنح نب دمحا نع لقنو ش هوخشضو هيف اونعط مهنا ثيدحلاب ملعلا لها نم ةفئاطو يبردلا
 الف ٠ خلإ « .. هاداع نم داعو هالاو نم لاو مهللا » : هلوق يهو ةدايزلا امأو " : ۔ ةيميت نبا يا ۔ لاقو . " يذمرتلا

 : ثيدحك ؟ فيعض ثيدح وهو ث هقرط تددعتو هتاور ترثك ثيدح نم مكو " : يعليزلا لاقو ٠ " بنك هنا بير
 الإ قرطلا ةرثك ثيدحلا ديزي ال دق لب . هالوم يلعف . هالوم تنك نم : ثيدحو . موجحملاو مجاحلا ثيدحو : ريطلا
 :يراقلا لاق . ه هبحي نم بحيو ي لوسرلا ُالوتي نم ىلوتي ايلع نا ىنعمب هلؤا نم ملا لها نمو ٧ " اغض
 يتالوتي نم : هانعم ليقو . هبحي يلعف هبحا تنك نم : يا ٠ ودعلا دض يلولا نم 3 ءالوتي يلعف هالوتا تنك نم :هانعم"

 ىوعدو ٠ تباث ريغ ثيدحلا ناب باجيو " : ثيدحلا اذه يف شيفطا فسوي نب دمحم ةمنالا بطق لاقو . " هالوتي يطف

 يراخبلا يف ركذي ملو ٠ ثيدحلا ةمئا نم امهريغو يزارلا متاح وباو يناتسجسلا دواد وبا هيف نعط دقو . ةرباكم هرتاوت
 " لعفم " ةيبرعلا يف فرع مل اضياو ؛ ثيدحلا رخا ليلدب ، رصانلا : ىنعمب ىلوملا اضياو ؛ امهبارضاو ملسمو
 ىلوملا نا خص ول اضياو ؛ هرخآ ىلع لمحيف " ىلوا " ظفل هيف روكنملا ثيدحلا لوا هلباقي الف ٠ " لعفا " : ىنعمب
 نم. نارمع لا ] 4 ميهارتبب سانلا ىلوا نإ » : ىلاعت هلوقك 6 رومالا نم رماب ىلوا : ىنعملا لعلف ٠ ىلوالا : ىنعمب
 ا يف راسفتسالا حصي اضياو ه فرصتلا دارملا سيلو " انناتساب ىلواو . انناطلسب ىلوا نحن " : كلوقو . [ ٦٨ : ةيالا
 قبس امم رهظيف ؛ " فرصتلا وا لاملا ريبدت وا ةرصنلاك 6 اذك يف امإو اذك يف امإ ىلوا وه : ميستتلاو ! ىلوا وه هيش
 دقو . ةيضابإلا ةياورلا بتك يف ةدوجوم ريغ يهف . ةيمالسإلا اهسرادمو ةمألا فناوط اهيلع عمتجت مل ةياورلا هذه نا
 اهحيحصتب ةيولعلا ةسردملا تدرفنا دقو ا اهل فعضمو نسحم نيب ثيدحلا لها عزانت ءامطلا مالك لالخ نم انل نيبت
 .يذمرتلا ننس ٠ يذمرتلا ىسيع نب دمحم : رظنا ) . اهب جاجتحالا نكمي الو ةمألل ةمزلم ريغ يهف . اهرتاوت ءاعداو
 ننس . ةجام نبا ينيوزقلا ديزي نب دمحم - ٨٧٩ص . مآ٠٠٠ / ه١٦٤١ : ١ط . نانبل ۔ توريب ى ثارتلا ءايحإ راد
 دهع نب دمحا ۔١٢٣ ٠ ٢؟٠ص ى مآ٢ ٠٠٠ / ه٤١إ١٢ : ١ط.4. نانبل ٨ توريب 0 يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ٠6 ةجام نبا

 ةيارلا بصن . يعليزلا فسوي نب هللا دبع ۔٧١! ١٧٢ ص . مآ٤٠٠ /ه٥٦٤١ . ريصم . ةرهاقلا ء ثيدحلا راد . يواربشلا نميا دمحم : حت . ٧ج . ةيردقلاو ةعيشلا مالك ضقن يف ةنسلا جاهنم ؤ ةيميت نبا ميلحلا
 نمحرلا دبع نب دمحم ۔١/٥١١ ٠. ( ٬.دا-ءقص.ح مص ) ناميإلا ءادن عقوم ٠ ةيادهلا ثيداحال
 ؛ دوجوملا دبع دمحا لداعو ضوعم دمحم يلع :عت.٠١ج٠ يذمرتلل عماج حرشب يذوحالا ةفحت ٨ يروفكرابملا

 بطق شيفطا فسوي نب دمحم ٢٠٢- ۔١٠٢ص . م٨٩٩٦ /ه٩١٤١ : ١ط } نانبل ۔ توريب ، يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد
 /ه١!٢٦٢٦ : ١ط ث رئازجلا . ةيادرغ . ثارتلا ةيعمج : نتنيو رصانلا نب ىفطصم : حت ٠ ديحوتلا ةديقع حرش ى ةمنالا
 .( ١٠٠٦٠ اص . م!١٠٠

 . ١}!ص . قبلس ردصم . ريغصلا نبا ]

 



 هيرا اض2 تد ا اضا

 ء

١٣١ 

 رثكت تناكو ةعارزلاب اومتهاف . مهتلودل يداصتقالا بناجلاب ةيمتسرلا ةلودلا ةمئا متها دقلو

 فلتخمو نوتيزلاو نيتلاو ليخنلاو مسمسلاو ناتكلاو رفصعلاو بوبحلا ةعارزو نيتاسبلا اهيل
 نويمتسرلا ماقأو 3 رامنألا اهيف رثكت تناك دقو . ةلئاط احابرا مهيلع ردت تناكف . هكاوفلا

 اوظفاحيل . ةسدنهلاو ميمصتلا ةمكحم تناكر . نويرلألا اهفشتكا ةريبك ءاملل ضاوحأو تانازخ

 . "» تاونقلا قشو بيبانألا قيرط نع تويبلا ىلإ ءاملا اولصوا مهنإ لب . فافجلا مايا ءاملا ىلع

 اوناكف { ةيمتسرلا ةلودلا يل ةبصخلا يعارملا ةرثكل . ةيشاملا ةيبرتو يعرلاب كلذك اومتهار

 ةلردلا قطام ضعب فصر يبوقعيلا نا ىتح ! ريمحلاو لاغبلاو لويخلاو لامجلاو رقبلاو منغلا نوبري

 . "» " عرضو عرز دلب " : اهناب ةيمتسرلا
 يل افولغسي اوناكر . ةرراجما لردلا ىلإ ردصتو ، ةجنار ةيشاملا ةراجت تناك

 نداعم دحا يهو " : اهزاوحاو ترهيت يل ةيشاملا فصي لقوح نبا لاق ، ") فوصلا جاتب

 . } » نمسلاو لسعلا مهدنع رثكيو . ةيهارفلا نيذاربلاو لاغبلاو منغلاو ةيشاملاو باودلا
 { نيملسملا لام تيبل ادامع تناك يتلا . ةيشاملا نم فالآلا تانم كلتمي ناك مهضعب نا ىتح

 : نيملسملا لام تيب برخل نيغلز نب ببيو نرج نب دمحمو انا الول " : باهولا دبع مامإلا لا

 .2 ه ماعنالاب نيغلز نباو إ ثرحلاب يرج نب دمحو & بهذلاب انا

 نم ديدعلا ةيمتسرلا ةلودلا يف دجوت تناكف 0} ةعانصلاب ريبك مامتها مهل ناك كلذكو

 ةعانصو 3 نوتيزلا رصاعمو نحطلاو ةغابدلاو ةطايخلاو ةدادحلاو ةراجنلاك فرحلاو تاعانملا

 طوطخملاو توحنملا بشخلاو } روطعلاو فحتلاو راخفلاو جاجزلا ةعانصو 0 براوقلاو نفسلا

 . ةيمتسرلا ةلودلا } زلحب ۔٢٠٢/؟ 0 خئاشملا تاقبط } ينيجردلا ۔٢٢ص ٠ نييمتسرلا ةمنالا رابخا . ريغصلا نبا ا

 . ١٧٦. . ٨٦١ص

 ٨ ١/,١٧٤ ٠ ريسلا . يخامشلا ۔٦/٢٩٢ . ٨٥/١ : قباس ردصم ! ينيجردلا -٦٠١ص ث قباس ردصم ! ريغصلا نبلا"

 .٧!{ص مم ٩٦ . نانبل ى توريب ٠ ةايحلا ةبتكم راد . ضرالا ةروص باتك . يبيصنلا لقوح نب مساقلا وبل ١

 باتك 0 يبوقعيلا حضاو نب بوقعي يبا نب دمحا ۔٩٨١ ى ٤١١ص ث ميساقتلا نسحا ، يسدقملا ۔ ٦ ٢٠

 ؛ ينورابلا ۔١١١ 0 ٠١؟ص ؛ م ١٩٨٨ / ه٨٠٤١ : ١ط . نانبل ى توريب ث يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ! نادلبلا
 ١٥٨. ۔٢٤١ص . قباس ردصم ى زاحب - شماهلا ١٩/٢ ؛ راهزالا

 ه . ٢٦١١ص ى قباس ردصم 0 يبوقعيلا ا"

 . ١٦١٢ ۔ ٨٠١ص . قباس ردصم . زاحبا}

 . ٦٨ص . قباس ردصم 6 لتوح نبا"
 , ١٧٧/١ ث قباس ردصم ى يخامشلا ا



 ١٣٢ ةيراضح درأ ءاضإ

 اهم برضت تناك امنأ ىقح . ةضفلاو بهذلا تاعانصر | فدصلا را جاعلاب عصرملاو هومملاو

 . ') راثآلا اهنع تفشك يلا ةصاخلا اقالمع اف تناكف & ريناندلا مهاردلا

 تزرهيت يفف } ندملا فلتخم يف قاوسألا اراشناف . مامتها اميأ ةراجتلاب نويمتسرلا متها دقر

 ابنأ ( م٢٧٢ / ه٢٦٣ : ت ر قارولا نع ( م٤٩٠١ / ه٧٨٤ : ت ر يركبلا ركذي الثم
 را اهسفن ةلودلا لخاد نم نات نؤملاو عئاضبلا هذه تناكو . "" عئاضبلا فلتخمب ةرماع اقاوسا

 ةيراجت تاقالع ةيمتسرلا ةلودلل تناك هنإ ثيح . ةيراجتلا تاقالعلا قيرط نع ىرخألا لودلا نم

 ١ برغملاو قرشملا و لودلا نم اهريغو نادوسلا دالبو رصمو سلألالاك لودلا نم ريثكلا عم

 كلت ىلإ نؤملاو عئاضبلا عاونأ ىتشب ةلمحم ةيمسرلا ةلودلا نم جرخت ةيراجتلا لفاوقلا تناكف

 قيقرلا عببو بهذلا ةراجت تناكو . دالبلا كلت يف جتنت يتلا عئاضبلاب ةلمحم كلذك دوعتو ، لودلا

 ةلردلا يف يراجتلا طاشنلا لصوو . اهيف ريبك طاشن ةيمتسرلا ةلودللو ، تقولا كلذ يل ةجنار

 قوسو . ةحلسألا قوسو } ساحنلا قوس امب ناكف } قاوسألا يف صصختلا ةجرد ىلإ ةيمتسرلا

 5 قاوسالا نم اهريغو . ةشمقألا قوسو . ةغاصلا

 يزكرم لام تيبو ، ةيمتسرلا ةلودلا ندم يف لاومألل تريب ءاشنإب نويمتسرلا ةمنألا ماق دقو

 رادف ، ةاكزلا راد دراوم نع فلتخت لاملا تويب دراوم تناكو . ةاكزلل راد عم تزَهنَت ةمصاعلا يل

 ا مهددح نيذلا نييعرشلا اهيقحتسمل فرصت تناكو | طقف ةاكزلا لاومأ وه اهدروم ةاكزلا

 هنولف ةفلوُملاَو اهيلع نيلماعلاو نيكتَملاَ ءارقفلل تاقدصلا الإ » : هلوق يف هباتك يف ىلاعت
 . « يكح ميلع ةللاو هللا نم ةنيرق ربسلا نا هللا رليس يبو افلا باقرلا يهو )©٤ مي ٠ ح ٠ ١۔ ,. ., ۔ .. ح -١. -٥, -ت

 . خناشملا تاقبط ٠ ىينيجرلنلا ۔ ٠ ص٢٦ ٦.٨4. ٧٩١. ٨.٠. ٨٥ نييمتسرلا ةمنالا رابخا ٠ ريغصلا نبا »

 /ا . راهزالا 0 اشاب ينورابلا ١٠٦١- ،٢٠١ص . نادلبلا باتك ؤ يبوقعيلا ۔١/٧٧١ . ريسلا ه يخامشلا ۔ ٠٢ . ١٧
 ۔ا٢ص ٠ ةيضابإلا خيرات رصتتم ٨ ينورابلا عيبرلا وبا ۔١٧٦ ٥ . ٥٥ . ٦.٥٨. ا . شماهلا ١٩ ؛ ٠١٠. ١٦١

 .١٨١ص 0١٧٤ ۔٦١! ص . ١!٠.ص : ةيمتسرلا ةلودلا . زاحب

 , ٨٧١ص . قباس ردصم . زاحب ")
 ؛قبلس ردصم 6 يخامشلا ۔ ٢٢٠/٢ ؛ قباس ردصم ٧ ينيجردلا ۔ ٢٧ ٠ ٨٢ . ٦٢ص ؛ قباس ردصم ٠ ريغصلا نبا 0

 كلاسملا ، ( مساقلا وبا ) ةبذادرخ نبا هللا دبع نب هللا ديبع ۔٥١١١ص ث قباس ردصم ث يبوقعيلا ٧١ . ٩٠
 ٠٧١ ۔٠١٦؛ص 6 م٨٨٩٦١ / ه٨٠٤١ : ١ط 7 نانبل ى توريب . يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد . موزخم دمحم : حت " كلامملاو

 ؛ ايقيرفإ برغب مالسإلا رشن يف ةيضابإلا رود . رصان حلاص دمحم - ٢٨٢/٢ . ريبكلا برغملا خيرات ١ زوبد - ١
 ۔١١١ 0 ١٧٩ ٠ ١٨٨ ۔٥٧١ص . قباس ردصم . زاحب ۔١٢ ٠ ٦١ص ى نامع ةنطلس . بيسلا . يرماضلا ةبتكم

 َ ١٣٢۔٩١.٢٢٦٢آ

 . ٠٦:مقر ةيا . ةبوتلا ةروس"



 ١٣٢ هيراضل ديا ءاضإ

 ذخؤت يتلا موسرلاو بلارضلاو يضارألا جارخو ةيزجلا اهرداصم تناكف لاومألا رود امأو

 يف نيفظوملا روجا يل رخست رردلا هذه لاوما تناكر { نييفرحلاو راجتلاو ةيراجتلا لفاوقلا ىلع
 . "» نيملسملا حلاصمو قاوسألاو تاقرطلاو دجاسملا ءانب يلو . ةلردلا

 ىلع لدا الو { اريبك امامتها يركفلاو يملعلا بناجلاب اومتها نييمتسرلا نا دجم اننإ اضيأ
 ةعيرشلا روماب املاع نوكي نا 3 هباختنا متي ىتح ةلودلا مامإ يف ةيساسألا طورشلا نم نا كلذ

 . ١}' مكحلاو ةسايسلار

 قلح ةماقإ كلذكر - ميلعتل نكاما - باتكلاك ةيميلعتلا تاسسؤملا ءاشناب ةلودلا تمتها
 ةمنا نا ىتح ! مولعلا نم اهريغو ةغللا را هقفلا وا ثيدحلا وأ ريسفتلا يف ءاوس دجاسملا يل ملعلا

 دجنل } نرربكتي وا كلذ نم نوفناي الو مهسفناب ميلعتلا يف نومهاسي اوناك ةيمتسرلا ةلردلا
 حلفا مامإلاو ، ةسوفن لبج يل ةالصلا روما سانلا ملعي تاونس عبس ىضق باهولا دبع مامإل

 صفي هسلجم ناك يذلا ناظقيلا وبا مامإلاو . ملحلا غلبي نأ لبق ملعلل قلح عبرأ هيلع تراد يذلا

 . '} ملعلا نونف نوسرادتي ةفئاطو نآرقلا نوارقي ةفئاطو يلصت ةفئاط سانلاب

 ملعلا نونل فلتخمب ةرخازلا ةيملعلا تابتكملا ءاشنإب ةيمتسرلا ةلودلا تمتها كلذكو

 تادلجملا نم االآ يوحت تناك يتلا } تزه ( ةوصلا ) ةبتكم ةروهشملا امتابنكم نمو 2 راثآلار

 نيب يوحت تناكف ! 6 دلجم فلا ةنامئالث ىلإ نيثحابلا ضعب اهلصوا } ‘ث راثآلا رئاخذو بتكلار
 تايضايرلاو بلطلا يل ابتكو ، ديحوتو هقفو ثيدحو ريسفت نم ةعيرشلا مولع يف ابتك اهلولر

 ص : ةيمتسرلا ةلودلا . زاحب ١٦٦/١ ٠ ١٩١ . ريسلا ء يخامشلا ۔٠٤ص ى نييمتسرلا ةمئالا رابخا ٠ ريغصلا نبلا"
 . ٢٤٥ ۔ ٢٧

 ارح نوكي ناو ٠ ةهاع هب تسيل . لقعلاو ساوحلا ميلس ٠ اعرو . املسم ى الجر نوكي نا مامإلا يف ةيضابإلا طرتشي "ا
 ةربخلاو ٠ ةمهلا ولعو لجلا ةطلبرو ردصلا ةعسو ةكنحلاو ةسايسلا نصحو مادقإلا نم ةدايقلا تالهزمب اعتمتم ٠ اغلب

 لح يف مهيلإ عجريو هتربخ مهنم دمتسي ءاملع هلوح نم نوكي نل وأ . ادهتجم املاع نوكي ناو . ايندلاو نيدلا نوزشب
 ص دلرملا ةياغ ةموظنم حرش ٠ يليلخلا دمحا ۔ ٦٩٥!ص . ديحوتلا ةديقع حرش ٠ شيفطا دمحم : رظنا ( تالكشمل

 ١٦٧
 تاقبط 4 ينيجردلا ۔١ا٢١ص ٠ ةمنالا ريس 6 ءايركز وبا ۔ ٩٢٣ . ١١٧ ۔٢٩ص :ى قباس ردصم ٠ ريغصلا ا اا

 ۔٢/٥٠٤ ١ ريبكلا برغملا خيرات ا زوبد ۔٩٨١ ١٤٠/١ ٠ ٠١٦٦ . قباس ردصم ؛ يخامشلا ۔ ٦٦/١ ٠ ٨٢ . خئاشملا
 ١١٦١ ، ٦/ : ةمجرتلا مقر . ٠ ٦ ةيضابإلا مالعا مجعم .ا نورخاو زلحب ۔ ٢٨١ . ٨١١ص : قباس ردصم : زلحب

 ٤؛ : ةمجرتلا مقر . ٦٠٩ . ٢٥٩/٢ : ةمجرتلا مقر . "٨
 ١٠٠٠. .قبا رس ينيجردلا ۔-٠١٧١ص . قباس ردصم 6 ءايركز وبلا"
 . ٢٩٦/٢ . قباس ردصم : زوبدا



 ٢٤ هيراضل ت اع اضإ

 ىرخالا تابتكملا نمو ؛ » ةفلتخملا مولعلا نم اهريغو ةغللاو خيراتلاو كلفلاو ةسدنهلاو

 . "» بتكلا فالآل ةعماجلا ( ةسوُف ةنازخ ) ةروهشللا
 رداصملا نأ الإ } ةصاخلا تابتكملا دوجو نم ةيمتسرلا ةلودلا يل ءاملعلا لزانم لخت مل كلذكو

 ضعب يل تاراشإ تدرو كلذ نم مغرلاب نكلو ، تابتكملا هذه نع ريثكلا ءيشلا ركذت ال

 ١ ةيمتسرلا ةلودلا تايالو فلتخم يف ةصاخلا تابتكملا ةرثك اهلالخ نم جتحسن نأ نكمي ردامملا

 اه ٥٠٤ : ت ر يسوفا يناطُسرفلا دمحم نب دمحا سابعلا يبا نع ينيجردلا هركذ ام كلذ نمف

 لبجب ةعقاو ةيرق - ناتنسقأ تابتكمب دجو . ةّسوُفل لبجب ملعلا بلطي ناك امدنع ( م ١

 اهيلع فكعف . 0" ةقراشملا بك نم ءزج فلا نيلاللر ةلالل طقل - ةسوُف

 . '}امهارقر ةدناف اهنسحا راخخاو

 تسلوُمَت ةيرق يف دجوت ةبكم . اهخع ايش رداصملا انل تظفح يلا تابتكملا نمو

 نم ةبلطلا نم ةعومجم نا رداصملا تركذ ثيح 8 = سنوت بونجب ايلاح ةيواخلا لبج = رمد ليجب
 ىحم ءايركز وبا انعيشف ... تّسَلومتب بتكلا ةساردل رد لبج ىلإ عولطلا اندرأ " : اولاق ةبرج

 ىلإ باهذلا ىلع انمئازع ىوقو إ ملعلا ىلع انحف . رمد لبج ىلإ ةرج نم نوجراخ نحنو
 كرت نمك متناف 0 لاحلا هذه ىلع مكيلهأ ىلإ معجر نإ " : لاقف . انبجاوب انرعشاو ں تشلومت
 نم ددع ىلع يوحت ةبتكم تُسنومت نوكت نأ ةيناكمإ زوبد خيشلا جتحسا دقو ") " ادمع مالسإلا

 . "» اقءارق يفل بالطلا بغر بتكلا

 . ٩١٥ ۔٤٩,/١ . خناشملا تاقبط ١ ينيجردلا ۔٠١٧١ص . ةمنالا ريس . ءايركز وبا ا"
 . ٢٨٢ص . ةيمتسرلا ةلودلا ؛ زاحب۔٦/٩٠٢ . راهزالا 0 ينورابلا ")

 زاجحلاو ةرصبلاك قرشملا ةيضابإ هب نودصقيو برغملا ةيضابإ همدختسي حلطصم : قرشملا لها وا ةقراشملا ا"
 لاو ةبراغملا : برغملا ةيضابإ ىلع نوقلطي قرشملا ةيضابإ نف لباقملا يفو . ناسارخو نميلاو نامعو رصمو
 ةديبع يبا مامإلا باتك : ( خم ) ريسلا . ءاملع ةعومجم ١٢٥ 0 ٠١١ص . مالسإلا هدب ء مالس نبا : رظنا ) برغملا
 ريسلا } ءاملع ةعومجم ۔٥ ةقرو ٠ رابجلا دبعو ثراحلا ةيضق ين برغملا لها ىلإ يناطلا بجاحو ملسم

 ثارتلا ةرازو ٠ فشاك ليعامسإ ةديس : حت ٠ ؟ ج . برغملا لها ىلب بوبحم نب دمحم خيشلا ةريس : تاباوجلاو

 ٨٩ . ٠٩٩١ . ٤٨ص . قباس ردصم ٠ ءايركز ل ۔٨٦٢٦ ۔٢٢٢ص : م٦٨٩١ / ه٦٠٤١ . نامع ةنطلس . ةفاقثلاو
 ٠٦١٨ ةئرو ٠ ) خم ( هاقتنملا رهاوجلا ٠ يداربلا ٦٦.٢/٢٩٢٠.ا٩/ا. قباس ردصم 4 ينيجرللا ۔ ٠.٥. ١٦٢٥

 ٠ نامع ةنطلس 6 طقسم ٠ ةماقتسالا ةبتكم \ ٢ج . نامع لها ةريسب نايعالا ةفحت ؛ يملاسلا ديمح نب هللا دبع ۔ ٩

 ٢٦٢(. ۔١٦٢ص . م ١٩٩٧ /ه ٤١٧
 . ٤٥/٢! . قباس ردصم ٨ ينيجردلا ا')

 . ٨٢/٦ . ريسلا . يخامشلا ۔٦/٧٢٦٤ . قباس ردصم . ينيجرنلا 0
 ١_‘ ريبكلا برغملا خيرات . زوبد . ٠٢/٢! .



 ١٣٥ هيراضك ديا ءاضإ

 ةيمتسرلا ةلودلا تزاحف . فيلاتلا لاجم يف ةضف اهبكاوي ناو دبال ةيملعلا ةنتهنلا هذهو

 ملعلا نونف فلتخم يف تافلؤملا نم ريثكلا ةمألل اهزاملعو اهتمنا مدقف . كلذ يف قبسلا بصن

 دبع مامإلاك \ كلذ يف بكرلا ةمدقم يل ةيمتسرلا ةلودلا ةمنأ ناكو . ةيويندلا را ةينيدلا ءارم

 انل كرت يذلا باهولا دبع مامإلاو ؛ هبطخ هيف عمج اباتكو ! ريسفتلا يف اباتك فلا يذلا نهرلا
 اهنم تافلؤملا نم ريثكلا كرت دقف حلفا مامإلا اماو ؛ ) ( ةسوفن لئاسم باتك ) ب فرعي ابانك

 ةمئأل ةبوجا مضي لماك رفس ىلع فقو هنا يداربلا ركذيو . "> اطوطخم لازي ال ريثكلاو عبط ام

 ىلإ انج اذإو ؛ ا هتياورو ثيدحلاب ةيانع هل ناكو 5 "" حلفا مامإلا مهنمض نمو ةيمتسرلا ةلدلا

 ىلع المتشم افيلات فلا هنأ ينيجردلا ركذيف } فيلاتلا يف نيرثكملا نم ناك هدجن ناظقيلا يبأ مامإلا

 نم اهريغو ( نآرقلا قلخ يل ةلاسر ) كلذك هتافلؤم نمو } 0 ةعاطتسالا يف اءزج نيعبرأ
 . "» تافلزلا

 ! جرح الب فيلاتلا لاجم يف مهنع ثدحف اهزاملع امأو . ةيمتسرلا ةلودلا ةمنأل ةبسلاب اذه

 9 ةيمتسرلا ةلودلا ءاملع تافلؤم ىلع ءوضلا طيلستل رصتخملا ثحبلا اذه يف انه ماقملا عستي الر

 يراُلا مكَحُم نب دوه ةمالعلا خبشلا - رصحلا ال ليثمتلل - ركذلاب مهنيب نم صخل نكلر
 كرت يسوفنلا حتف نب سورمغع ةمالعلا خيشلاو . 6" ( زيزعلا هللا باتك ريسفت ) باتك بحام
 ةنكانلا ىلع درلا ) يف باتكو . ( ةيفانملا ةئوننألا لوصا ر باتكك ةسيفنلا تافلؤملا نم ديدعلا

 . » اهريغو ( نيسحلا نب دمحار

 يرجت تناكف . هريغو مالكلا ملعك ةيلقعلا مولعلا بناج لممت مل ةيمتسرلا ةلودلا نإف كلذك

 ةيرحب ةيملعلا تاشقانملاو تارظانملا ةيركفلا تارايتلاو ةيمالسإلا بهاذملا فلتخم نم ءاملعلا نيب

 . م١٩٩١ ى رنازجلا . ةيادرغ : ةيبرعلا ةعبطملاب عبطو ٠ باتكلا قيقحتب يالط دمحم ميهاربا خيشلا ماق ا٧ل

 . ١١٦١ : ةمجرتلا مقر . !٦١١/٦ } ةيضابإلا مالعا مجعم ، نورخآو زاحبا"ل
 . ٢١٩ ةقرو " ( خم ) هاقتنملا رهاوجلا . يداربلا ا}

 / ه٥١٤١ : ١ط ؛ نامع ةنطلس ى طتسم ؛ طقسم ةبتكم . ٢ج . حيحصلا عماجلا ٠ يدزالا بيبح نب عيبرلا ")

 ٢٥٥. ۔٠٥٢ص .ما
 . !/٢١٩ ث خناشملا تاقبط } ينيجرنلا ا
 ١١٦ ٠ : ةمجرتلا مقر ٦١/٦ ١ . قباس ردصم : نورخاو زاحب ٢٢٩ ۔٨٩٢ص ى ةيمتسرلا ةلودلا ! زاحبا"

 . ٨٧ا: ةمجرتلا مقر . 0 :٩/٢.٦٠٩ ةمجرتلا مقر . ٥٤٤ . ٢٨٢/٢ : ةمجرتلا مقر ٠٢.

 . باتكلا اذه نم )٤( مقر لاقملا هنع رظنا ا"
 . باتكلا اذه نم )٥( مقر لاقملا هنع رظنا ا"



 ١٣٦ هيراض تيا ءاضا

 . ةيمالسإلا بهاذملا عابتأ نم ريثكلا اهفنك يف شاع ةيمتسرلا ةلودلا نا كلذو ! قييضت البو ةمات

 قلح ىلإ ىتا نم " : لوقيف كلذ نع ريغصلا نبا انثدحيو } "» انركذ امك ىراصنلاو دوهيلاو
 مهريغ قلح ىلا ةيضابالا نم ىتا نم كلذكر ٠ ةرظانم فلطلا هررظانر هوبرق ٠ مهريغ نم ةيضابالا

 ةلردلا ءاملع عم تارظانم هل تناك هسفن ريغصلا نباو ٠ " كلذك هليبس ناك

 . "") ةيضابإلا نم ةيمتسرلا

 رهظيف رثنلا اماف ، رثنو رعش نم يبرعلا بدالاب مامتها اه ناك ةيمتسرلا ةلودلا نا دجن كلذك

 نكلو هيف بيصن مه ناكف رعشلا امار . مقالسارمو ةيمتسرلا ةلردلا ةمئأ بطخ نم ايلج كلذ

 ءامصعلا هدئاصق نمو . باهولا دبع نب حلفأ مامإلا ةيمتسرلا ةلودلا ءارعش نمو . رثنلاك سيل

 : ") اهعلطم يف لوقي . "" اتيب نيعبرأو ةعبرأ ف عقت يلار ملعلا لضف يف ةديرفلا ةديصقلا مكلت
 اراكباو احور مهصاخشا كيري اراثآ ملعلا لهأل ىقبا ملعلا

 اراطوا كاذ نم ىضق دبع تام ام عرر وذو ملع وذ تام نإر يح

 : ٥) لوقير

 ارافسأ قافآلا يف ملعلا ىلإ لصو ةلحار قوف الحر ملعلا ىلإ ددشا

 ‘ يتا هيتلا يتانزلا دامح نب ركب تزرهيت رعاش لوحفلا ةيمتسرلا ةلردلا ءارعش نمو

 : ؛٧ هرعش نمر

 داسجاو اهيف تيلب مظعا نم امي نيدماهلا دانل روبقلاب فق

 داوطا تحت اوراصو لاصولا نم مهنيب بابسالا تصطقت موق

 يداغ مهف ودغي نلو اوحرري نلف اوركتباو مادقألا ىلع اعيمج اوحار

 دازلا لضفا نم ىقتلا اولاقل اذذ اوقطن ولو اودر ول هللاو هللاو
_ 
 ٢٤٦. ۔ ٩٢٢٣ص ى ةيمتسرلا ةلودلا . زاحب ")

 . ٠ ١١٨ ٧١١ص ى نييمتسرلا ةمنالا رابخا ه ريغصلا نبا »
 نرقلا طساوأ يف شاع ينامعلا دمحا نب يلع يشلا بينألا ةلاحرلا وهو . اهريطشتب نيينامعلا ءارعشلا دحا ماق _

 . ( ١٨٩/٦ 0 راهزالا 0 ينورابلا : رظنا ) هتالحر نم ةلحر يف نادوسلا يف يفوتو ى يرجهلا رشع ثلاثلا
 . ٠٢٦٢ص ى قباس ردصم . زاحب۔٦/٠٩١ ٠ راهزالا ! ينورابلا ")

 . ٢٦ :ص ى قباس ردصم . زاحب - ١٩١/٦ 0 قباس ردصم ى ينورابلا ()
 . باتكلا اذه يف )٧( مقر لاقم رظنا (_

 . ٦٣!ص . قباس ردصم . زاحب ٧٢/٦- . قباس ردصم . ينوزابلا "]

 



 ١٢٣٧ هيراضمل ديا ءاضإ

 ءارعشلا نطاوم ىلإ زرافملا نوعطقيف ، ظفحو رعشلا عمجب ةيانع ةيمتسرلا ةلودلا اياعرل ناكو

 نع ىوري ام كلذ نمف . هلناق ىلإ هتبسن ةحص نم دكاتلا را مهبجعا رعش تيب عامس لجا نم

 لها نم لجر هءاج هنا ( ه٥٠٤ : ت ر ةنابن نباب فورعملا رمع نب زيزعلا دبع رصل يبا رعاشلا

 يل ألناق اموي تنك : = ةتابن نبا يا = لاقف } هل رعش تيب ةبسن ةحص نم دكاتيل تزه
 ؟ كتجاح ام : تلقف إ قرشملا لها نم لجر : لاقف ؟ نم : تلقف } بابلا ئلع قف 0 يزيلهد

 : لئاقلا تنا : لاقل

 دحاو ءادلاو بابسألا تعونت هريغب تام فيدلاب تمي مل نمو

 ١ بابلا يلع ق راهنا رخأ ناك املف 4 ىضمل ٠ معن : تلقل ؟ كنع هيررأ : لاقف . معن : تلقل

 : لئاقلا تنا : لاقف ؟ كتجاح ام : تلقل إ برغملا نم ترهات لها نم لجر لاق ؟ نم : تلفل

 دحاو ءادلاو بابسألا تعونت هريغب تام فيسلاب تمي مل نمو

 قرشملا ىلإ تيبلا اذه لصو فيك تبجعو : معن : تلقف ؟ كنع هيورا : لاقف . معن : تلقل

 . ١ برغلار

 , نادوسلا دالب عمو ى سلألالاو برغملا نادلب عم ةيفاقث تاقالع ةيمتسرلا ةلودلل تناك دقو

 . "> تاءاقلو تالسارم مهنيب تناكف . يبرعلا قرشملا نادلبر

 ص . ( "٧٧.ا"ةو.ع ٥ ) قارولا عقوم . نامزلا ءانبا ءابناو نايعالا تايفو ء ناكلخ نبا دمحم نب دمحا م
 ٥ ع.2ة“ا.٣٨«؛» ( ٠ ) قارولا عقوم . مالعألا ريهاشم تاقبطو مالسإلا خيرات ، يبهذلا دمحا نب دمحم ۔ ؟

 . ٦٢٩٢سص

 ٢٧ . ٧١ ٠ . ٢٢؟ص ى نييمتسرلا ةمنالا رابخا , ريغصلا نبا ۔٢٢١ ۔٢٢١ . ٥١١ص ى مالسإلا هدب " مالس نبا ا"
 ينيجردلا ۔١ ٩٩٤٨٩ ۔١٠٠. ٦٥٠١٢١٠١١٥ .٨.٥٨.٦٨ا ۔٨؟٣ ص ى ةمنالا ريس . ءايركز وبا ۔ ٧

 . يخامشلا ۔!٨٧ . ٤٦/١ . ٤٩ . ٥٦۔ ٥٧ . ٦٦١ . ٢٠. !/٢٩٢۔ ٣٢٦٢٠٦٩٤ . ٣٦٢٤ . ٢٢٢ . خئاشملا تاتبط
 رهاوجلا . يداربلا ۔ ٨/؟ . ١٣٠/١ . ١٣١ . ١٤٠ . ١٤٢ . ١٥٢ . ١٥٥ . ١٩٢۔ ٠١٩٥ ٢٢١۔ ٢٢٢ . ريسلا

 دمحم ۔ ٢٢٨ ۔٢٨٢ص ى قباس ردصم ! زاحب ۔ !/٧٠ ٠ ٩٦ . راهزالا ا ينورابلا ۔٨١٢ ةقرو 0 ( خم ) هاقتنملا

 يملعلا ىقتلملا " ةودن يف مدقم ثحب ( اجنرومن لناسرلا لدابت ) رئازجلاو نامع نيب ةيفاقثلا تاقالعلا ؛ ماجحوب رصلن
 لأ ةعماج تاروشنم ؛ خلملا نسح /د و زاحب ميهاريإ /د : ريرحت 0 " اثيدحو اميدق ةقيقشلا نامع ةنطلس ثارت لوح
 ٠ نيدرتوب حلاص ىيحي ۔ ٤٢٢ص ى نامع ! ندرالا ؛ عباطملا لامع ةيعمج 6 م٦٠٠٢ /ه٢٢٤١ . ندرالا ا تيبلا

 ىقتلملا " ةودن يف مدقم ثحب ( شيفطا بطقلا تالسارم ضعب لالخ نم ) نامعو رئازجلا نيب ةيمطلا تاقالعلل جذومن
 ٢٥٢. ۔٢٥٢ص . علملا نسح/د و زاحب ميهاربإ /د : ريرحت . " اثيدحو اميدق ةقيقشلا نامع ةنطلس ثارت لوح يمطلا

  



 هيراض درأ ءاضإ
 ١٣٨

 قاوسألاو دجاسملاو تويبلاو روصقلا امب ناكف ٠. يرامعملا اهلامجب تريمت تهت نإف كلذك

 دفو ، تويبلا ىلإ لصت ىتح هايملا اهلالخ رمت تناكو ! روس كلذ لكب طيحي تامامحلاو قدانفلاو

 . ')» برغملا خلببو 8 برغملا قارعب تفصر ىتح مهتمصاع ءانب يل نويمسرلا ننفت
 يسدقملا هركذ امم انيش تركذ دقو ، اهنسحو اهلامج فصر يل ةلاحرلاو نوخرؤملا بنطا دقر

 حللا مامإلا دهع يف تزَهيت فصي وهر ريغملا نبا ىلإ عمتسنلو ؛ ريغملا نباو

 اهبل معطاو ، نافجلا ىنبو ، ديدح نم اباب ذختاو ، روصقلا ىنتباو 0 هكلم يل خمشو ... " : لوقيف

 لك نم دوفولاو قافرلا هتتاو إ تالغتسملاو لاومألا ترثكو . ايندلا هعم ترمعو ... فافجلا مايا

 عايضلاو روصقلا سانلا ىنتبا ىتح 0 ناينبلا يف سالا سفاتو .! تاراجتلا عاوناب قافآلار راصمألا

 . » " ... "ارمنألا اورجاو ، ةيدملا جراخ

 ةييدمو . ( ناَرْهَو ) ةنيدمو } ةمصاعلا ( تزرهيت ) ةيدم : ةيمتسرلا ةلودلا ندم رهشأ نمو

 . ") ندملا نم اهريغو 6 ( ءارضخلا ر ةنيدملاو } ( ريدهلا ر ةنيدمو 9 ( لش )

 لاثماك } تاحلصملاو تاملاعلا نم ديدعلا كانهف 5 ةيمتسرلا ةلودلا يف زراب رود ةارملل ناكو

 لدأ الو . ةيمتسرلا ةلودلا تالماع نم نادعت نيتللا ں سورمَع خيشلا تخاو ، حلفا مامإلا تخا

 ةيمتسرلا ةلودلا دارفا دحا مالك نم نهنيب ملعلا راشتناو يمتسرلا عمتجملا يل ةارملا زورب ىلع

 ةبسلاب اذه 0 6 " رمقلا اهيف تيي ةلرم ملعت ال ةمأ اندنع نوكت نا هللا ذاعم " : كلذ افصاو

 .رئارحلاب الاب امف ءامإلل

 ةالولا مه ناكو { اهعوبر يف مالسلاو نمألا رشنب اومتها ةيمتسرلا ةلودلا ةمئا نإف كلذك

 مهل تناكو { بعشلا قوقح ىلع ةظفاحلاو مكحلا ةفد ريبست يف مامإلا نونيعي نيذلا ةاضقلاو

 . "» اهقاوسأو ةلودلا ندم يف ماظنلاو نمألا ىلع ظفاحت يتلا ةطرشلا

 . ٨/٦ . راهزالا ‘ ينورابلا 0
 ٠ برعلا ناسل ٠ روظنم نبا : رظنا ) روهنو رهئو راهنا : لاقي نا حصالا نا اقباس تهبن دقو 0 لصالا يف اذكه اا
 .( رهن
 . ٦٦ ۔-١١٦سص . نييمتسرلا ةمئالا رابخا . ريغصلا نبا 0

 . ١٦ ۔٢٦/٥٤ . قباس ردصم 6 ينورابلا .

 , ١٠١٥/٦ . ريسلا ى يخامشلا .
 ١١١٨١٦٤٦. . قباس ردصم : ينورابلا ۔ ٠٦٦٢ ٦١٢ . !٥ص . قباس ردصم ي ريفصلا نيبا

 



 ١٢٨ هيراضك تاءاضإ

 ةسرامت قيرط نع ءادوسلا ايقيرفإ يل مالسإلا رشن يف ةلاقف ةمهاسم ةيمتسرلا ةلودلل ناكو
 مهعم نيلماح ةيمتسرلا ةلودلا راجت لوصو لبق مالسإلا فرعت نكت مل يتلا قطانملا كلت عم ةراجنلا
 هفصر . ( ه٣ : ق ر ينازفلا ديمحلا دبع خيشلا راجنلا ءاملعلا ءالؤه نمف . ةيادهلا لعشم
 : ق ) يناطُسفلا مساقلا يبا نب ىجي وبا مهنمر . 0 " ةوعدلا لها نم ريبك ملاع " هناب ينيجرألا

 مالسإلا ىلإ هتوعدب ماق هنإ ثيح ؛ نادوسلا دالب كولم دحا مالسإ يف ببسلا ناك يذلا ! ( ه٣
 خيشلا مايقو ؛ ما هدعب ةيعرلا تملساو . همالمإ نسحو كلملا ملساف ، هيلع هللا معنب هركذو

 & مهنيد روما يف اهلها هقفيل نادوسلا دالب ىلإ اريبك ملاع لاسرإب حتف نب سررمغ
 ةيراجتلا تاقالعلا زيزعتل نادوسلا كولم ىلإ دوفولا نولسري ةيمتسرلا ةلودلا ةمئأ ناك دقر

 ةفرع نب دمحم لاسرإ نم باهولا دبع نب حلفا مامإلا هب ماق ام كلذ نمف ؤ نيفرطلا نيب ةيفاقثلار
 ٠ هجر ةحابصو هتيسورفو ةفرع نب دمحم ةبيمم نادوسلا كلم بجعاف . ةيدمب نادوسلا كلم ىلإ
 . ) " لاعفألاو ةبيلا نمح هجولا نسح تنا " : هتمجرت ام هتغلب هل لاقل

 ةينادوسلا ىرقلا نم ريثكلا ترثأت نا نادوسلا دالب يف ةيضابإلل يفاقثلا ريثاتلا ىدم لصوو

 نادوسلا يف يضابإلا بهذملا قتعت ةديدع ىرق دوجو ىلإ بتكلا ضعب ريشتف } يضابإلا بهذلاب
 نادوسلا دالب يل يضابإلا دوجولا داعبتسا مدع زاب ميهاربإ /د ركذو ؛ » يضاملا نرفلا ي

 ةيضابإلا نم ةعامجل يرجملا عباسلا نرقلا ةيامف يفل هتدهاشم نم ةطوطب نبا هركذ ام ىلع ادمتعم

 .( ونفَص ر نومسيو ؛ نادوسلا دالب يف ( ىرغا ر ةيرق يف نونكسب
 ءاب | نادودلا دالب يف يضابإلا دوجولا رارمتسا ( عط ) تخاش ثحابلا تبنأ دقو

 دنع امل امامت ةماشم تاسدنه دوجو نم نادوسلا دالب قطانم ضعب دجاسم يف هظحال ام ىلع

 لكشلا تاذ ةنذلاو } لكشلا ليطتسملا بارحلاك { نالجراَو را بازيم يداو يف ةيضابإلا

 . ٢٢٧/٦ . خناشملا تاقبط 0 ينيجردلا ا
 . ٩٨٢ : ةمجرتلا مقر ٤٥١/٦ . ةيضابإلا مالعا مجعم ى نورخآو زاحب - ٨/٢ . ريسلا } يخامشلا اا

 , ريبك ملاع هنأب هفصوب تفتكاو . همسا يدي نيب تعقو يتلا رداصملا ركنت ملا
 . ؟٨٨ص . ةيمتسرلا ةلودلا ٠ زلحب : نع القن ٢!٢٢؟ص ٠ جراوخلا ٠ ليعامسإ دومحم »

 . ١٢٧ص . نييمتسرلا ةمئالا رابخا . ريغصلا نبلا"

 . ؟٩٨ص : قباس ردصم . زاحب : نع القن ٦١٨ ۔-٧٦ص 0 لطابلا قاهزإ ؛ شينطاا٠ا

 : حت ى ( راصمالا بئارغ يف راظنلا ة ةفحت ) ةطوطب نبا ةلحر ! ( ةطوطب نبا ) يجنطلا يتاوللا هللا دبع نب دمحم ا"
 . ؟٩٨٨ص : قباس ردصم ! زاحب ۔٩٨٦ص ى نانبل ى توريب ٠ ةيملعلا بتكلا راد ى برح لالط



 ١٤٠ هيراضح درأ ءاضإ

 بابش نم ةلاحرلا ضعب نإ لب ؛ 6 دجاسملا ضعب يف ربنملا دوجو مدعو ، يطورخملا ليطتسملا

 ىرقلا كلت نمو 3 لاغنسلاو يلام يف مويلا ىلإ يضابإلا بهذملاب بهذمتت ىرق دوجو يل دكا نامع

 . _) يلام ل ( يالفاب ر ةيرق
 ةنيدم ىلإ اقرش رصم دردح نم ةرهازلا امقارتف نم ةرتف يل ةيمتسرلا ةلردلا دودح تدتما دقلو

 . ") ابرغ طسوألا برغملا يصاقأ يل ناَسْمْلت

 ١ ةيمالسإلا ةمألل ةيمتسرلا ةلودلا اهتمدق يتلا ةمخضلا تازاجنإلا هذهر ديدملا رمعلا اذه دعبو

 اهيل ثاعر اهرمدف } م٩٠٦ / ه٦٩٢٦ ةنس يف نييمطافلا ةيعاد يعيشلا هللا دبع وبا اهيلع مجه

 بتكلا اهنم ذخا نا دعب ةموصعملا ةبتكم قارحإب ماق لب . كلذب فتكي ملر 0 اهلها لتقو . اداسف

 ةيمالسإلا ةمالا ثارت نم ميظع ثارت ىلع كلذب ىضقل . ةينفلاو ةيعاصلاو ةيضايرلا
 . "_) ليكولا معنو هللا ابسحل

 : _) اهنار يف ليق امنو

 » اربغا حبصاو ىوقا للط ىلع املسو موسرلاب اجوع يليلخ

 ) ارفقاف تاحنارلا يداوغلا هتفع رناد ترهبت مسر ىلع املا

 ارمدت نميف رادقملا اهرمدل رشعم اراد ترهبتب نكت مل ناك

 ۔٠٢٢ ۔٩٨٢ص 4 ةيمتسرلا ةلودلا } زاحب : نع القن كعطحعطا ] : كس ه م , ج , .1- "«
 . ٣٩ ۔٥٣ص . ايقيرفل برغب مالسإلا رشن يف ةيضابإلا رود ى رصان دمحم : رظناو
 . م٥٠٠٢ ليربإ نم ٢٤ / ه٦٢٦٤١ لوالا عيبر نم ١٢ 0 يربعلا كرابم نب هللا دبع خيشلا عم ةينتاه ةملاكم ا)

 . ١٠٩ : ةمجرتلا مقر ى ٢٨٤/٦ . ةيضابإلا مالعا مجعم ! نورخآو زاحب ا"
 يل لماكلا ٠ ريثالا نبا ۔ ٠ ١/ا ٩۔ ٩٥ خناشملا تاقبط ٠ ينيجرنلا ۔٠٧١. ۔١ ٩٦ص ٠ ةمئالا ريس 6 ءايركز وبا ٨)

 دمحا - ( »٭٧٧.ة1-عصمص.ع٥ص ) ناميإلا ءادن عقوم ى ١٨٤/٣ . نودلخ نبا نيرات 9 نودلخ نبا ۔ ٥٩٨/٦ . خيرلتلا
 (٠ »«٧«٧.ه!"ةو.ع٥ص ) قارولا عقوم . ءافلخلا نييمطافلا ةمنالا رابخأب ءافنحلا ظاعتا ٠ يزيرقملا يلع نب

 .٧١ص ١٧
 القان اشاب ينورابلا اهركنو 6 تايبألا بحاص ىراذع نبا ركذي مل . ١٩٩/١ ! برغلا نايبلا ، يشكارملا ىراذع نبا ١

 . ( ٢٠١٠ ۔٦/٠٠٣ . راهزالا . ينورابلا : رظنا ) اهلئاق ىلع فقي ملو ٠ ىراذع نبا نع

 جرغا ناكملاب تجغو ا فلغ : جأوغتو جأوغو اجوغ . هيلعو ناكملاب جاع : لاقي 0 اميقاو ارمو افطعا يا : اجوغ اا
 هيلع رمو هب ملاو لامو هيلع فخ : يا هب جاع : ليقو ا مائأ : يآ جوغو ناكملاب جاع : لاقي ؛ هب تمقأ يا
 . ( جوع . برعلا ناسل ا روظنم نيا : رظنا )
 راولا اولدبا ذضرالا نم رققلا :يلاو ؛ تلخو ترفقأ اذإ ةاوقإ تزقأو . اوق رادلا تيوق : لاقي م ىلخو رفا يا : ىؤقأ
 : رظنا ) اهيف دحا ال ةرقق : ةردان ةريخالا ا ةياوقو ءاوق ضراو ؛ هايلا اهترواجمل فاقلا اورسكو . ةفخلل ابلط ءاي
 . ( اوق ه قباس ردصم ى روظنم نبا



 هيراض درأ ءاضإ
 ١٤١

 : "» اهناثر ف ( م٠٤٩١ / ه٩٥٣١ : ت ر نررابلا اشاب ناميلس خيشلا لاقو
 اركذ اوقب نيذلا راثآ بدننو اهلظ صلقت الالطا كبن افق

 ارهزلا ةضورلاك ترهبت ممم تسماف مهكلم لدعلاب ماق نم متسر ينب

 ارضخلا ةخجلا يه نيتاسب ضررب مساب رهزلاو راملا اب فحت

 ارحبلاو ربلا اولهستساو هاعم اوديشو ارهد نيدلا رانم اوماقأ

 نيخرؤملا نم ريثكلا اهلهاجت ديدشلا فسألل يتلاو 0 ةيمالسإلا ةيمتسرلا ةلودلا يه هذه

 ىلع ميتعتلاو . اههيوشتو اهيلع ينجنلا دصقب ضعبلا اهركذي دقو { نيثدحملا وا ءامدقلا باتكلاو
 . ةيسايسلا ءاوهألا ىلإ دوعي اذه لكر . ةيمالسإلا ةمألل ةمدخ اهتققح يتلا ةميظعلا تازاجنإلا

 ةلودلا نا نم مغرلاب ، لابولاو رشلاب ةمألا هذه ىلع تداع يتلا ةتيقملا ةيبهذملا تابصعتلار

 مهقوقح تناكف ، ىرخألا تانايدلاو لب ةيمالسإلا بهاذملا فلتخم فراولا اهلظب تلظا ةيمتسرلا

 . ةناصم مهتماركو ةظوفحم

 : فاصنإلا مهلانماب يرح ناكر . ةيمتسرلا ةلودلا اوملظ نيذلا نيخرؤملا ءالؤه لاثمأ نمو
 , ( سلدنألاو برغملاو رصم حوتف ر بانك بحاص ( م٨٨٨ / ه٥٢ا٧ : ت ) مكحلا دبع نبا

 نردلخ نبا قحو 0 ( نادلبلا حوتف ) باتك بحاص ( م٢٩٨ / ه٩٧٢ : ت ) يرذالبلار

 . "» كلذ نم ملسي مل ةيعوضوملاب هل دهش يذلا
 . ةرملا ةقيقحلا هذه تكردا دق تقولا اذه يف ةكرابملا ةيمالسإلا لايجألا هذه نوكت نا ىسعف

 , ةيمالسإلا ةمألا ءادعا يديا ىلع راغصو ةناهمو لذ نم مويلا نوملسملا هيناعي ام نأ تكردار
 ىلع عينشتلار ةيبهذملا تابصعتلاب مهلاغتشا ببسب . مهسفنأ نيملسملا ىلإ لراألا ماقملا يف درعب

 حتفل { نيملسملا نيب تافالعلا تتفتو ٠ رودصلا راغيإ ىلإ ىدا امم ، مهبهاذم ريغ نم مهناوخإ

 مقاعارصب اهزانبأ هكمنا نأ دعب ! اداسف اهدسج يل اوثيعيل ةمألا ءادعأ مامأ هيعارصم ىلع بابلا

 اذإ مالسإلا ىلإ مهسفنا نوبسني نم ضعبب رمالا لصو لب دحلا اذه دنع رمألا فقوتي ملو إ ةميقعلا

 : ليقو . ةونل رطنشف اشنت ةباحلملا ةيداملا : ليقو ؛ ةونغ اشنت ينلا ةباحنملا : ةيداغلاو غ ةيباخ عمج : يداؤفلا ا"]
 . ( ادغ م برعلا ناسل ى روظنم نبا : رظنا ) احابص أشنت ةباحس ةبافلا
 . ٢٠٦ ۔٦/٥٠٢ . راهزالا ى ينورابلا : يف ةلماك ةديصقلا رظنا اا

 . نيققحملا ةمدقم ١٦ص . نييمتسرلا ةمنالا رابخا . ريغصلا نبل "]



 ١٤٢ ةيراض داءاضإ

 ٠ مالسالا ءادعأ لبق نم مشاغ رفاس ءادتعاب مهبهذم ريغ نم نيملسملا مفاوخإ دحأ بيصا

 ىلإ ةدوع نم لهو 0} تابسلا اذه نم ةوحص نم لهف ! ناعتسملا للار ٠ نررسيو كلذل نوحرفي

 . 0_» « نودعاف مكبر انآر ةدحار ةمأ مكنا هذه نإ » : ىلاعت هلوق

 ١ مقر ةيا ، ءايبنالا ةروس : ٩٦ .



)٩( 

 نينامعلا دنع فيلأتلا ةَكَرَح

 يف
ىنوألا ةئالئلا ةيرجهلا نورقلا





 ١٤٥ هيراضحل ديا ءاضإ

 ''ىنوألا ةئَالتلا ةيرجهلا نورقلا يف نيينامعلا دنع فيلأتلا ةَكَرَح

 نم ريثكلا هبو 8 تاظعلاو ربعلا نم ريثكلا ىوح ! نوجش رذ خيرات نامعلا خيراتلا نإ
 اينضمر ارابج ادهج نيثحابلا نم جاتحي ! عونتمر عساو ثارت نيامعلا ثارتلاو ى حارتألاو حارفالا

 . هقاروا ةيوستو هتاتش عمجل

 ةينفلا يديالا ىلإ جاتحت يتلا ثوحبلا تافلؤملا نم ريثكلا اهزاملعو نامع ةمئا انل كرت دقلو

 كلت نع لايجألا يسانتو نمزلا رابغ ضغلو 9 اهنع ماثللا ةطامإل ةيمالسإلا ةمالا ءانبأ نم
 . دادجألا انل اهكرت يتلا ةميظعلا تافلؤلا

 نم ريثكلاب نوينامعلا متها دقل 0 فيلاتلا يف عاستالاو عونتلا ينامعلا ثارتلا هب زيمتي اممو

 ديدجلا اوفاضاو فيلاتلا يل اوعدباف } اهارذ اومنستو اهنيدايم اوجلوو امماوبأ اوقرطف } ملعلا نرنل

 . ءاملعلا نم مهقبس نم هكرت ام ىلع

 كلت يل لاعف لكشب مهاس نامعلا عاريلا نأ دجنس ملعلا نونف نم ريثكلا انلمات ول اننإ

 ريسغتلا يف تافلؤملا مهل دجنف } ةيلقع ةكلمو ةيملع ةوق نع مني نكمتمو نقتم لكشبو 9 نونفلا
 مولعو كلفلاو بطلاو خيراتلاو ةغللا مولعو ديحوتلاو هلوصاو هقفلاو نآرقلا مولعو ثيدحلاو

 ىلإ اهضعب لصو يتلا تالوطملاو تارصتخملا مولعلا هذه يلف اوفلاف ؛ ملعلا نونف نم اهريخو راحبلا
 يدعسلا سيه نب لبج ةمالعلا خيشلل ( ةعيرشلا سوماق ) ك ادلجم نيعللا

 كلذل لانم برقاو . ةغللاو ةعيرشلا يف ةصاخ مولعلا ضعب مظنب اوماقو لب { 0 ( ه٣١ : قر

 ذ اقباس ثحبلا اذه رشنا

 . رئازجلا . ةيادرغ ؛ ثارتلا ةيعمج رشن ا ٢٢٢ ص 6 م٤٠٠٢ا ربمفون / ھه ٥ ناضمر ٠ نماثلا ددعلا ٨ ةايحلا ةلجم
 . ٢٤ ةنسلا . ( ٧٥٧٧ ) ددعلا ؛ م٠٠٢ ٤ ليربإ نم ١١ / ه٥٢٦٤١ رفص نم ٢٦ ةعمجلا } نامع ةنطلس ى نطولا ةديرج
 : ةلصولا هذه ىلع كلنك هرظنار

:/.. /\` . !/. ‘/\٦.4/1 /. 
 . ( ٧"٧"٧.ةادصل."عا ) قرشملا لمالا عقوم

 . ( »« ..ع ( » نيدلا ةلبس . ةينامعلا ةكبشلا عقوم

 ثارتلا ةرازو . يبلش ظيفحلا دبع : حت 6 ١ج . ةعيسولا اهقرط يواحلا ةعيرشلا سوماق ، يدعسلا سيمخ نب لێمج ا
 ۔!ا١!اص ٠ ةيضابإلا رداصم مجعم 6 ينايض - ققحملا ة ةمدقم ٩٥ص . م١ ٤٠٩ ١ه / ٩٨٩ . نامع ةنطلس . ةفاقثللو

 مقر . رئازجلا . ةرارقلا ؛ ثارتلا ةيعمج ؛ جمدم صرق ى ( قرشملا مسق ) ةيضابإلا مالعا مجعم . رصان حلاص 7

 . ١٤٨ : ةمجرتل



 ١٤٦ ةيراض درأ ءاضإ

 ددع لصتو . ( م٤١٩١ / ه٢٣٣١ : ت ر يملاسلا ديمح نب هللا دبع مامإلل ( ماظنلا رهوج )

 : ت ر يشاْطنلا سماش نب دمحم خيشلل ( بهلا لسالس رر . ‘» تيب فلا رشع ةعضب لإ هتايبا

 / ه٣٣١؟٢ : ت ) شيفطا دمحم مامإلل لينلا باتك حرش مظن يذلا ، ( م٩٩٩١ / ه ٠

 ." م٠٧٩١ / ه٠٩٣١ ةنس يف كلذ نم ىهتناو ، تيب فلا ١٢٤ يل ( م ٤

 ؛ ليلق لبق انركذ ام ىلع امب دهشتسنل ةيحلا ةلثمألا ىلإ تانلو ماعلا مالكلا نم انوعد

 ةيرجملا نررقلا يف ةينامعلا تافلؤملا نإ ثيح ، رصحلا ال ليثمتلل جذامنلا ضعب ركذب يفكاسو

 ةعسوم ةسارد ىلإ جاتحت يهف ، رصتخملا ثحبلا اذه اهبعوتسي ال ةعونتمو ةريثك ىلرألا ةثالثلا
 . هلج كرتي ال هلك كردي ال ام : لاقي امك نكلر . ةلقتسم

 مامإلاف ، لوألا يرجهلا نرقلا نم لب ىلألا ةيرجملا نورقلا ذنم فيلأتلاب نوينامعلا متها دقل .

 كرت ( م١١٧ / ه٣٩ : ت ر يدزألا ديز نب رباج ءاثعشلا وبا مامإلا يضابإلا بهذملل سمللا

 ضعب هدع دقو ، لامحأ ةعبس يف ( رباج مامإلا ناويد ) ب فرعت ةسيفن ةيملع ةعوسوم انل

 ناويدلا اذه نأ الإ { مالسإلا يف نيفلؤملا لئاوا نم ثُعو . ناويد ف ثيدحلا عمج نم لرأ نيثحابلا

 . '} بورحلاو نتفلا ببسب عاض

 دبي انل اهتظفح يتلا هتافلؤم نمف ، هفيلآت نم صوصن ايديا نيب تيقب نكلو

 هلعلو ، سنوتب ةبرج ةريزجب ةينوزابلا ةبتكملاب اطوطخم لازي ال هنا الإ ، ( حاكنلا بانك ر ردقلا

- 

 يرجعلا ميهاربإ خيشلا : حت ٠ ١ج . نايدالاو ماكحالا يملع يف ماظنلا رهوج ، يملاسلا ديمح نب هللا دبع : رظنا ا']
 ۔ شيفطا ميهاربإ قاحسإ يبا ةمدقم ط . نامع ةنطلس . ةثيدحلا ناولألا ةعبطم ؛ شيفطا ميهاربإ قاحسإ يبا خيشلاو
 : ةمجرتلا مقر ى ( قرشملا مسق ) ةيضابإلا مالعا مجعم ى رصلن دمحم ۔ ٢٢٢ص : ةيضابإلا رداصم مجعم 4 ينايض

 مقر ٠ ( قرشملا مسق ) ةيضابإلا مالعا مجعم ٠ رصان دمحم ۔ ٢٢٣٢ص ؛ ةيضابإلا رداصم مجعم تي
 . ١٦٣٥ : ةمجرت

 ؛ ءايركز وبا - ٨٤ص ؛ نامع ةنطلس . ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو 0 ١ج ؛ رفعج نبال عماجلا ى يوكزإلا رفعج نب دمحم 
 ! نامع ةنطلس ٠ ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ٠ عرشلا نايب ٠ يدنكلا ميهاربا نب دمحم - ١٤٥ ۔٤١ا٢ نص . ةمنالا ريس

 ۔١/١٨ } خناشملا تاقبط . ينيجردلا - ٢٢٤ض ٠ ا١ا١ه/١٩٩٢م. ج٥١۔ ٥٦ ٢!٨٢ص ٢ج .م ١٩٨٤ / ها ٤.٤
 ٠ م١ ١٠١٩٩/ه١!ا١.. نانبل ٠ توريب 4 ركفلا راد . 'ج ٠ نونفلاو بتكلا يماسا نع نونظلا فشك . ةفيلخ يجاح ۔ ٨٢

 /ه١(٧٠ : ١ط . نانبل ى توريب ٠ يمالسإلا برغلا راد 5 ديز نب رباج مامإلا هقف ٠ شوكب دمحم ىيحي - ؛١٨ص

 , ةيضابإلا مالعا مجعم 0 نورخأو زاحب ۔-٥٦١ص . هرثاو ديز نب رباج مامإلا ا رقص يماس - ٧}١ص ث م ٩٨٦
 ٩/٦ ١٠. ةمجرتلا مقر : ٢٣٠ .



 ١٤٧ هيراضك ديا ءاضا

 يف ةميق تامولعم كلذك هنع ركذر { هتحورطا يف يمانلا /د هسرهف دقو . دوقفملا هناويد نم ءزج

 . » نيدح ةفشتكملا ةيضابإلا تاطوطخملا لوح هتلاسر

 يبأ نب بيبح هاور لب ٨ هفيلات نم سيل هنا الإ ، ( ةالصلا باتك ) هيلإ ةبوسنملا تافلؤملا نمو

 , 6} رباج مامإلا نع ( ه٢ ر ه١ : ق ) مرف نب ررمع نع ( ه٢٦١ : ت ) يمرجلا بيبح

 ضعب هيلع ( ةالصلا بانك ) نا ةقيقحلاو . ‘} رباج مامإلا ذيمالت دحا وه مره نب ررمعر
 نم رباج مامإلا نع يور ام لك فلاخت يتلا تايررملا ضعب ىلع هئاوتحال كلذو . تاظحاللا

 نب مامضر ( م٦٧! / ه٥٤١ ر ةميرك يبا نب ملسم ةديبع ياك هل نيمزالملا هبالط فرط

 - م ٧١ / ه٥٧١ نيب يلوت ) بيبح نب عيرلار ) م٨١٧ / ه ١٠٠ : يح ) بلاللا

 . ٨‘ ةالصلا نم ةنيعم عضاوم يل مالكلا تابلإ الثم كلذ نمف . مهريغر ( م٦٩٧ / ه ٨٠

 نا دب {! بيبح يا نب بيبحو مره نب ورمع نم لك يف لاجرلا ءاملع هلاق ام ىلإ اندع اذإو

 بيبح اماو 5 6 نابح نباو ناتسجسلا دواد وبأو متاح وباو نيعم نباو دمحا هقثو مره نب ورمع
 ٠ لبنح نب دجا هزمغر .اه نيل هيف : يبهذلا لاق لاجرلا ءاملع نم ددع هفعض دقف بيبح يا نب

 . » هعامسر هثيدح ةباتك نع نيعم نب ىحم ىفر ٠ ناطقلا ىحب هيف حاقو

 هلعلف 8 بيبح يبا نبا فرط نم تءاج رباج مامإلا نع تباكلل ةفلاخملا تاياوزلا هذه لعلف

 لاجرلا ءاملع نم ددع هقنو ريخألا نأ ةصاخ . هريغو مره نب ورمع نم هعمس ام نيب طلخ

 مرق نب ررمع هاور ام بسنل ٦ مرق نب ررمع خويش نيب طلخ هلعل وأ 3 رم امك

 دنع يزلا مالك ليلدب رهظا اذهو . رباج مامإلا ىلإ هخويش دحا نع

 .٩٢ص . ةيضابإلا نع تاسارد ٨ فلزملل سفن۔ ٥ ۔٤اص . ةيضابإ تاطوطخم فصو ٠ يمانلا 0

 . ٩٧ص ى ةيضابإلا نع تاسارد . فلزملا سفن ۔٥ص ى ةيضابإ تاطوطخم افصو ى ىيملنلا ١

 ٠ ( »٧؛٧.ةا»ةتو.ع ص ) قارولا عقوم " لاجرلا ءامسأ يف لامكلا بيذهت ى يزملا نمحرلا دبع نب فسوي
 ٠ رجح نبا يلع نب دمحا ۔ ٨٢٢ ص ٠ ( »٧٧.ةا»ةت2و. عم ) قارولا عقوم 0 مالسإلا خيرات ، يبهذلا ۔ ١٤٥٢ص

 ١١١٢. ص : ( »٧٧.ةا"ة2و.عح مص ) قارولا عقوم ، بيذهتلا بيذهت
 . م٥٠٠٦ ربمتبس نم ٢٦ / ه٦٢٤١ نابعش نم ٢٦ . نامع ةنطلس } طقسم . يبيهولا كرابم نب دلاخ عم هاقلا
 عتوم ٠ قباس ردصم 6 يبهذلا ۔٥٢ا١ص . ) .1. ( قارولا عقوم . قباس ردصم . يزملا از

 ٠ ( ٧٧٧.ةا«ةو.عص ) قارولل عقوم ؛ قباس ردصم ؤرجح نبا ۔٢٢٨ص ث ( »٧٨٧«.ه1"ةت 2.٥ ) قارولل
. ٩٢ 

 ريصم . يبهذلا ۔٥٢٤ص ٠ ( "٧٧.ةا»ةةو .ص ) قارولا عقوم ٠ قباس ردصم ٠ يزملا ]
 عقوم .قباس ردصم ارجح نبا ۔٠٦١آص . ( "٨«٧.ة!»ةت2و.ح٥ص ) قارولا عقوم . قباس

 . ٥٢٢ص : ( «»«٧.ه1 «. ( قارولا



 ١٤٨ هيرا اض2 تب اع اضا

 ررمع نع وهف كسانملاو ضنارفلا نم ءيش لك : دمصلا دبع لاق " : لاق بيبح يبا نبال هتمجرت

 راغص نم مره نب ورمع نوكي نا وهو رخآ ليلعت كانهو ؛ » " ديز نب رباج نع سيل مره نب
 اهبف لصي مل يلا لاوقألاو تاياورلا ضعب هنع ظفح هلعلف . اريثك همزالي ملف 3 رباج مامإلا بالط

 غمدي ام ىلع هفوقول اهنع عجارت مث ام ةلحرم يل امب لاق هلعلف ! لصفلاو رارقتسالا ىلإ رباج مامإلا
 هلل ائإ " : هءارآ نوبتكي هبالط ناب ربخا امدنع رباج مامإلا لوق كلذ دكؤي يذلاو } لوقلا كلذ

 . ١" “ ادغ هنع عجرأ يلعل ايار نوبتكي ! نوعجارل هيلإ انإو

 يل هل ةمجرت وا ركذ دوجو مدع اريثك رباج مامإلا مزالي مل مره نب ورمع نوك دكؤي يالاو
 مامضو عببرلاو ةديبع يباك نيرخآلا هبالط سكعب . مهيدل تاقبطلا بتكو ةيضابإلا رداصم

 مامإلا نع ةياور سانلا رثكا نم مره نب ورمع ربتعا نم نيثحابلا ضعب كانه ناك نإو 0 مهريغو

 سانلا رثكا نم هنأ مره نب ورمع نع لاقي فيكو 3 ا كلذ ىلع هليلد ركذي مل هنا الإ . ") رباج
 يلا ةزيملا هذه ىلإ ةراشإ وأ { ةمدقملا ةيضابإلا رداصم يل اركذ هل دجن الر رباج مامإلا نع ةياور

 . الثم ةميرك يبا نب ملسم ةديبع يبأ مامإلا ركذ دنع هدهاشن ام سكعب 3 ا؟ امب زيمت

 ؟ ال ما ةيضابإلا ةسردملا ىلإ يمتني مره نب ورمع ناك اذإ ام ةفرعم نم نكمتا مل يننا ةقيقحلاو
 نررقلا يل ةيضابإلا لقعم تناك ةرصبلا نا مولعم وه امكو . 6 ا يرصب يدزا هنا ةصاخ
 ؛ ةيضابإلا ةسردملا ىلإ يمتني ال هنأ رهظألا نأ الإ إ "> مه ةنضاحلا دزألا ةليبقو . ىلوألا ةيرجهلا

 يل هيلإ ةراشإلا مدع الوا : كلذ ىلإ ليما ينلعجي يذلاو { "» نيئحابلا ضعب كلذ ىلع ينقلاويو

_ 
 . ٥٧٤"ص ٠ ( ٧٧٧.ةا"ةح2ج.ع مص ) قاررلا عقوم . لامكلا بيذهت ا يزملا 0

 ميهاربإ نب فسوي ۔٢٨٦١؟ص ٠ ( 1.٧٧٧٧«ةمو.عمص ) قارولا عقوم . ىربكلا تاقبطلا . دعس نب دمحم »
 /ه٧١٤١ . نامع ةنطلس . ةفاقثلاو ثارثلا ةرلزو 4 يثراحلا دصح نب ملاس : عت .٦ج . ناهربلاو ليلدلا . ينالجراولا

 .٧٧ص .م
 طلشنلل ةماعلا ةيريدملا ٠ ىلوالا انمالعا نم ةودن . ثيدحلا ةمنأ نم ماملك ديز نب رباج . يدنكلا دمحا نب ميهاريإ )ه
 . ٦١٢ص ٠٩ ا١ه / ١٩٨٨م ٨ . نامع ةنطلس } طقسم . يناقثلا

 عيرات ١ يبهذلا ۔١٤٠٢ص ٠ ( »«٧.ةاسةمو.عمص ) قارولا عقوم 6 قباس ردصم ؛ يزملا »
 0بيينهتلا بيذهت ارجح نبا ۔٢٨؟ص ٠ ( «٧"٧.ةاةىمو.مص ) قارولا عقوم .ث مالسإلا
 ١١٩٢. ص . ( »«پ. !.- ( قارولا عترم

 ٤ ى ةيضابإلا ةكرحلا ةأشن . تافيلخ ضوع ۔٨٤٢ص ى ةوعدلا جهنم . رصان دمحم ص٨٩٧۔ ٩٨ .
 . م٥٠٠٢ ربمتبس نم ٢٦ / ه١!٦٢ نابعش نم ٢٦٢ . نامع ةنطلس ى طقسم . يبيهولا كرابم نب دلاخ عم ءاقل زي

  

 



 هيراضح درأ ءاضإ
 ١٤٩

 ةيضابإلا ىلإ يمتني هنوك ىلإ رشت مل هل اهتمجرت ضرعم يل لاجرلا بتك نا ايناثو . ةيضابإلا رداصلل
 . "» ١ كلذ لثم ىلإ ريشت ةداعلا يلو ؟ اهريغ رأ

 هنع يمانلا /د ركذ دقو . ةنوالا ةبتكملاب اطوطخم لازي ال ( ةالصلا باتك ) نإف امومعر

 . "» ايلوا اقيقحت هققحو ! ةيضابإلا تاطوطخملا لوح هتلاسر يلو } هتحورطا يف ةماه تامولعم

 نب بوبحم اهيلإ راشا . '"} ( فوجلا ) ناونع تحت ةلاسر رباج مامإللو

 : يح ر ناميلا نب نوراه رما يف تومرضح لها ىلإ اهبتك يتلا هتريس يف ( ه؟٦ : ق ) ليحلا
 مله يداني يدانملا رمأو ، مظعالا جورخلا يف ءاجو " : هيف ءاج اصن اهنم سبتقاو ، ( ه ٦

 : ىلاعتو كرابت لاقو { ةماركلاب مهبسنو . هنادخا مهبر اودبع : لاقف ةنجلا لها ركذو { مكبر ىلإ

 .مث" « ربتفم كيط ةنع ,قدص دقفع يي رهنو تانج يي يقتملا ن »
 ) فوجلا ) ةلاسر له يردأ الف . ةمايقلا موي ثادحا ضعب ىلإ ريشي قباسلا صنلاو

 ىنعمب ناي وهو . ( فوجألا ر اناونع نأو ةصاخ ! ةرخآلا ثادحا ةشقانمل رباج مامإلا اهمصخ

 ةيجولويديالا يف مهقفاوي ال ناك اذإ ةصاخ هل مجزئملا بهذم ىلإ نوريشي بلاغلا يف ليدعتلاو حرجلا هاملع 0

 , !! هيف نعطلل ةعيرذ كلن نوذختي انايحا لب . ةيمالسإلا سرادملا نم اهريغ وا ايعيش وأ ايضابإ نوكي ناك . ةيبهذملا
 ةميرك يبا نب ملسم ةديبع يبا مامإلا ةمجرت يفو ! " ايضايإ رباج ناك " :ديز نب رباج مامإلا نع لوقي نيعم نبا الثمف
 ىلوم ملسمو ى زمره نب ملسمو 6 ةميرك يبأ نب ملسمو } رامع نب ملسمو . لاقع نب ملسم " : لوقي نابح نبا دجن

 نم هيف اوناك امل مهب جاجتحالا ينبجعي الو ث مهيلع دمتعا تسل ينا الإ ي بلاط يبل نب يلع نع ءالؤه اوور . يلع
 . ! " جراوخلا لوقب ىمري ناكو يردق " : نيعم نبا لاق ناهدلا حلاص حون يبا ةمجرت يفو . ! " يدرلا بهذملل
 تيار ": ةنييع نب لاق نيصحلا نب يلع رحلا يبا ةمجرت يفو 0 ! " ةيضابإلا يار ىري فيعض " : ينيدملا نبا لاقو
 ليعامسإ نب دمحم : رظنا ) " ةارشلا بهذم بهذي ناك " : نابح نبا لاقو . " جراوخلا يار ىري ناكو نيصح نب يلع
 ةبتكم عقوم . تنقثلا ى نابح نب دمحم -٠٢٤ص ى ( »1.٧٨"ة2و.ؤمص ) قارولا عقوم " ريبكلا خيراتلا ، يراخبلا

 نب دمحا ۔ ٤٠١/٥ .6 ( ام: 0005 /ه// !/\٢ /\ !©. ( ‘ نيدلا بوصي
 بيذهت ٠٨ رجح نبل ۔ ٠ ص"آ٧٠ ١٠ ) .. ( قارولا عقوم . نازيملا ناسل ٨ رجح نبا يلع

 .( ١٦٢٠ ٦٨١ص . ( »٧«٧.ةا"ةو.ع٥ص ) قارولا عقوم 0 بيذهتلا
 . ٩٢٧ص : ةيضابإلا نع تاسارد 6 فلؤملا سفن ۔٥ص ٠ ةيضايإ تاطوطخم فصو ؛ يمانلا ؤ"

 فجري يشلا فجر : لاقي 0 ةلزلزلاو ذيدشلا بلرطنضالا : هيناعم نمف يناعم ةدع ىلع يتايو ، فجر نم فوجلرلا '}
 ليزتتلا يفو ٠ تلزلزئ اذإ ضرالا تنجزو . اديدش ابارطنضا برطضاو قفخ : فجزراو افيجزرو انافجرو افوجزو اجر
 © ىلوالا ةخفنلا ةفجارلا : ءارفلا لاق ا ( ٧؛-٦ :ةيل . تعؤننلا ةروس ) « ةفياأرلا اهعبتت ةفجارلا فجرت مون » : زيزعلا

 رابخالا يف اوضاخ اذإ موقلا فجنرا : لاقي . ةبذاكلا رابخالا يف ضوخلاو ةتتفلا ىنعمب يتايو ا ةيناثلا ةخفنلا ةفبازلاو

 نوئلوز نيذلا مهو 0 ( ١٠ : ةيالا نم . بازحالا ةروس ) « ةنيدملا يف نوئحزرُملاو » : ىلاعت هلا لاق ؛ نتفلا ركذو ةنيسلل
 . ( فجر ؛ برعلا ناسل ى روظنم نبا : رظنا ) سانلا يف بارطضا اهعم نوكي ينلا ةبذاكلا رابخالا
 ٥٥. _ ٥ا.: ةيآ ٠ رمقلا ةروس)

 ؛ ناميلا نب نوراه رمل يف تومرضح لها ىلإ ليحرلا نب بوبحم ةريس : تاباوجلاو ريسلا . ءاملع ةعومجم اث
 . ٦٠



 ١٠٠ هيراضلل درا ءاضإ

 فوجرلل ناو ةصاخ كلذب نهكتلا نكمي ال نكلو . شماهلا يف انيب امك ةمايقلا موبو ةلزلزلا

 ىوتحمب نهكتن نأ نكمي الف 0 هتلاسر يف اضرع صنلا كلذ ركذ امبرف | الثم ةتفلاك ىرخا ناعم

 قي ملو ةدوقفم اهلعلف } اهيلع فقا ملف ةلاسرلا هذه نع تلب دقو . ازتجم صن لالخ نم ةلاسرلا
 امك اقايوتحم ضعب مهلقنو . مهصوصن يفل اهيلإ نيمدقتملا ءاملعلا تاراشإ الإ اهنم

 . ليحرلا نب بوبحم عم ايار
 ةلاسر ةرشع امث اهنم 0 هباحصأو هذيمالتل ةبوجاو تابتاكمر تالسارم كلذك هراثآ نمو

 . ةينورابلا ةبتكملاب لئاسرلا هذه نم ةطوطخم ةخسن دجوتو { نطاوم ةدع يل ةيضابإلا ىلإ ةهجوم

 ماق دقو . "» رئازجلاب بازيم يداوب نَجْسَي ينبب رمع نب حلاص خيشلا ةبنكم يل ىرخا ةخسنر
 َ . "" ايلوا اقيقحت لئاسرلا هذه قيقحتب يريبعجلا تاحرف خيشلا

 عبط دقو . شوكب ىيحي ذاتسالا قيقحتو عمج ( ديز نب رباج مامإلا هقل ) هراثآ نم كلذكو

 يصورخلا فلخ نب ديعس خيشلا بيترت ( ديز نب رباج مامإلا تاباوج نم ر اريخاو ؛ نيترم
 . ' نامع ةنطلسب عط دقر

 نئازخ يف مويلا ةدوجوم ةقرغم لئاسر هللا همحر رباج مامإلل نا شوكب ذاتسألا دكا دقو
 ةطلسب ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو يف وه ام اهنمو . ةيرصملا بتكلا راد يف وه ام اهنمف } بتكلا

 ءزج ضعب وا ءزج اهلعلو ، ةبجب ةينورابلا ةبتكملا يلو { ايناطيرب يل وه ام اهنمو ! نامغ
 . " هناويد نم

 / ه٠٨١ - م١٩٧ / ه٥٧١٦ نيب يلوت ) يدزألا بيبح نب عببرلا ثدحلا مامإلاو

 ةديبع يبا مامإلا هخيش ةافو دعب يضابإلا بهذملا ةمامإ ملست يذلا ) ( م ٦
 -س

 / ه٢٢٤١ . ندرالا . ةينامعلا تاساردلا ةدحو 0 تيبلا لأ ةعماج . نامع ةنطلس ثارت لوح لوالا يملعلا ىقثلملا ؛ اهقيقحتل اديهمت ديز نب رباج مامإلا لناسر ليلحت . يريبعجلا تاحرف ۔٢ص ث ةيضابل تاطوطخم فصو ث يملنلا 0
 . ٠٧ةظص : م٠٦ ٠

 . ٠٧ص . قباس ردصم 6 يريبعجلا : رظنا )

 نب رباج مامإلا . رقص يماس -٥٧ص . رباج مامإلا هقف . شوكب ۔١٨١ص ى ةيضابإلا ةكرحلا ةأشن تافيلخ ضوع 0
 . :٢٢٠ ةمجرتلا مقر . ٩٠١/آ٦. ةيضابإلا مالعا مجعم ٠ نورخاو زلحب۔١٧١ص ى هزثاو ديز

 .٥٧ص ؛ قباس ردصم . شوكب "]
 ؛ دعاولا ليجلا ةبتكم . ةيضابإلا دنع ثيدحلا ةياور . يديعسوبلا دمحا نب حلاص ۔١١ . ٦١ص ى م ١٩٩٥ /ه ٤٦ : ١ط ٠ نامع ةنطلس ٠ بيسلا . يرماضلا ةبتكم 0 هدنسمو هتناكم بيبح نب عيبرلا مامإلا 6 يبوتتلا كوربم نب ديعس »
 ٥٠٩٠. !ا٩ص .مآ٠ ٠../ه١ا٦.: ١ط . نامع ةنطلس . طقسم
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 اممل ةميقو ةمهم اراثآ انل كرت كلذك . ( م٢٦٧ / ه١ ٤٥ : ت ) يميمتلا ةميرك يبا نب ملسم

 : هكرت

 , اثيدح ( ٧٤٣ ر يلاوح يوحيو ! ثيدحلا يف ةيضابإلا ةدمع وهو : عيبرلا مامإلا دنسم ١-

 رباج مامإلا نع ةديبع يبا هخيش نع هيف يوري هنإ ثيح . اهالعاو ديناسألا حصا نم هدنس ربتعير
 . ردانلا ليلقلا يف دنسلا اذه نع جرخي دقو ؛ مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا نع ديز نب

 بيترت نم ثلاثلا ءزجلا لكشت يهر . ارلا ( ١٤٠ ر يلاوح مضيو : ةديقعلا باتك ٢-

 . ( حيحصلا عماجلا ر مسا تحت عوبطملا ( م ٤ / ه ٥٧٠ : ت ر ينالجراولا بوقعي يا

 مامإلا نع ( ه٦ ق نم ناثلا فصنلا يل : ت ) ليحرلا نب بوبحم نايفس يآ مامإلا تاياور ٣

 . ( حيحصلا عماجلا ) نم عبارلا ءزجلا ضعب لكشت يهو } عيبرلا
 عمج . ( ه٣ ق لئاوأ : ت ر ةرفص نب كلما دبع ةرفص وبا هذيملت هفلا باتك : عيبرلا راثآ ٤

 . رباج مامإلا نع ( ه٢ : ق ) بناسلا نب مامض نع عيبرلا مامإلا تاياور هيف

 : ت ر يناساَرلا مناغ يباك مهدعب نمو هتذمالت بنك يف ةثوشم يهو : ةيهقفلا هتبوجاو هؤارآ ٥

 َ . » ةنودملا بحاص ( م٥٣٨ / ه ٠

 نيثحابلا ضعب ركذيو ز '}(ه٠٠٢ ١٥٠- : ٤ط ر ليحرلا نب بوبحم نايفس وبا مامإلاو

 رداصملا ضعب ركذت إ 6" اثلا يرجهلا نرقلا نم ناثلا فصنلا يف تناك امنا هتافو يف بلاغلا نا

 وا باتكلا مسا ىلإ رشي ملو اباتك هل نأ ( م٧٠٤١ / ه ٨١٠ : يف يح ر يداربلل رهاوجلاك

 يبا باتك ر ركذب ىفتكا هكلو } اناونع هل ركذي ملو يمانلا /د هيلإ راشأ دقو . ") هارنحم

 . } جراوخلا يف ةيضابإلا ءارآ ىلع يوتحي هنأ راشأو ( ليحرلا نب بوبحم نايفس

 / ه٠٧٦ : ت ر ينبجرألا هنع يرري ريسلا يل اباتك هل نأ يدشارلا كرابم /د ركذو

 فسألل نكلر ! لئارألا ةيضابإلا ريس ( م١ ٥٦٢١ / ه٨٢٩ : ت ) يخامشلاو ( م ٩

 . ٦٥ص : ةيضابإلا دنع ثيدحلا ةياور ى يديعسوبلا ۔ ٥٠ ۔٩٤ص ى هدنسمو هتناكم عيبرلا مامإلا . يبوتتلا ا')
 . ٢٧٨/٦ 0 خئاشملا تاقبط ٠ ينيجرللا ا"

 ةنطلس ى طقسم . ةيعرشلا مولعلا دهعم . ةنوقرم ةخسن . هراثآو هتايح ليحرلا نب بوبحم ه يبحرلا دومحم نب دمحم ا}
 . ٤ا٨ص ٨٧ ٢٠٠آم ٠ نامع

 ٠ ص٩١ ١. ةيضرملا ةعمللا . يملاسلا ۔٨١٢ص ث ) خم ( رهاوجلا ٠ ا »

 . ٠٩ص ى ةيضابإلا نع تاسارد ث يملنلا »



 3 هيراضك درا ءاضا

 هيلإ راشأ يذلا هسفن وه يدشارلا /د هيلإ راشأ يذلا باتكلا نا رهاظلاو ؛ ‘» دوقفم باتكلا

 ىلع يخامششلاو ينيجردلا نم لك دامتعا ىلإ اريشم = لوقي يمانلا /د دجن انإ ثيح إ يمانلا /د

 يل ينيجردلا ظفتحا اميف ... " : - لئاوألا ةيضابإلا نع تامولعم ىلع لوصحلل نايفس يا باتك

 يل قلع مث . " بوبحم نايفس يبا باتك نم لئارألا ةيضابإلا ءاملع نع ةديفم تامولعمب " هتاقبط "

 ملعن انسل هنأ ريغ } يخامشلا ريس يف نايفس يبأ نع ابيرقت اهسفن تامولعملا تركذ " : شماهلا

 . '} " يلصألا نايفس يأ لمع ىلع لوصحلا عاطتسا هنأ ما طقف ينيجردلا مدختسي له

 . نايفس يبأ نع اهلقن اموصن ركذي ( خناشملا تاقبط ر هباتك يل ينيجرألا دجن اننإف لعفلابو

 بوبحم نبا ةريس نم تامولعملا كلت لقني هنأ رهظي يذلاو . ) هركذ نم ةحفص اولخت ال داكيف

 اهفصرو ةريسلا هذه ىلإ ينيجرألا راشأ دقر . ةيضابإلا ةمئا نم مهدعب نمو نيعباتلا يل اهبنك يتلا

 دحا ! هللا هحر يدبعلا ليحرلا نب بوبحم مهنمو " : لوقي ثيح اهيلع هعالطا نع مني اقيقد افصو

 نم مهنع هدنع لصحي امم ") فلاو { رايخألا فلسلا ريس ديلخت ىلإ قبس نممو { راجنألا رايخالا
 نيدهتجملا بقانم ركذو . رابخألا بناجعر . هقفلا بنارغ نيب دحاو كلس يف كلذ عمجو 0 راثآلا

 . ربادتلا نيرعشملاو } راصقإ هنم ادب نم بلاثم ىلع هبن } هراصناو هللا ليبس يل نيدهاجم نم

 . ‘}) " راذتعالا لوبق قحتسار هرذع ماق نمع رذتعاو { رابدألا نيلوملاو

 لقن هنأو نايفس يبا ةريس انه دصقي ينيجرألا نا ىلإ راشأ يالط ميهاربإ تاقبطلا ققحم دبنو

 , هللا مهحر ةيضابإلا ةمئأ نم مهدعب نمر نيعبالا يف اهبتك يتلا هنريس اذهب ينعي " : لوقيف إ اهنع
 . » " نايفس يباب ينعملا وهو اريثك هنع لقنر } تاقبطلا بحاص اهدمتعا دقو

 نب بوبحم نب دمحم هللا دبع ابأ مامإلا هنبا نإف ، ليحرلا نب بوبحم مامإلا نع اديعب بهذن نلو

 هتافلؤم نمف | ةمخض ةيملع ةورل كرت 6 ( م٣٧٨ / ه٠٦٢ : ةنس يلوت ) ليحرلا

 . ٢!٢ص ى ههتفو ةديبع وبا مامإلا ! يدشارلا )
 . ١٥ص . ةيضابإلا نع تاسارد ى يمانلا ٢
 . خئاشملا تاقبط نم اهريغو !ه ٢ ٢٥١. لثم رظنا
 فلا الا بطم اطخ هنا رهظي ىذلاو . خلا ... راثألا نم مهنع هدنع لصحي امم فللاو :لصالا يف

 ( فلاو ) حصالاو يعبطم رهظي يذلاو . خلا ... راثألا نم مهنع حر اسم فللاو :للا بف .ر

 . ٢٧٩ ۔٦/٨٧٢ . خئاشملا تاقبط ، ينيجردلا ))
 . شماهلا ٢٧٨/٢ { قباس ردصم ‘ ينيجرنلا ا
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 الر } ةرصتخم يهو ( برغملا لها ىلإ هتريس )و } اءزج نيعبس يف عقي هقفلا يف ( عماجلا ) بانك
 ةرصتخم باوبا ) ناوخع تحت ثيدحلا حلطصمو ةنسلا يل ةلاسر كلذك هلو } 0 اطوطخم لازي

 ملع روطت ر هثحب يف وجاب ىفطصم /د اهيلإ راشا دقر ، اطوطخم لازت ال كلذك ( ةنسلا نم
 . '"» ( ةينامعلا رداصملا يف لوصألا

 نب ريشب ةمالعلا خيشلا ةيملعلا ةرسالا هذه نم غبن نممف ، ليحرلا لآ ةرسا عم انلز الو

 تافلؤمر ابك ال كرتف » ( م٦٨٨ / ه٢٧٢ : ابيرقت يلوت ) ليحرلا نب بوبحم نب دمحم
 ماكحا ) باتكو ! ديحوتلا يل ( فضرلا ) باتكو ، لوصألا يف ( ناتسبلا ) باتك اهنم ةديدع

 بتك هلر . اءزج نيعبس يل عقي ( ةنازخلا )ر باتكو { ( ةمامإلا ) باتكو ، ( ةنسلاو نآرقلا
 . ٠" ةديدع ىرخا

 يف فلا نمم 0 ث ( م٧٩٢ / ه١٨١ : يلوت ) يوكزإلا رباج يبا نب ىسوم ةمالعلا خيشلاو

 رباج يبا نب ىسوم خيشلل نا انباحصأ تافلؤم نم مهفي هنا يشاّطبلا خيشلا ركذيف . هقفلا

 . "_ انيلإ لصت مل نكل هقفلا يف تافلم
 : ت ر يوكزإلا يلع نب ىسوم خيشلا تافلؤم مهل رداصملا تركذ نيذلا ءاملعلا نمو
 , ( يلع نب ىسوم عماج ) ىمسملا ( عماجلا ) باتك هتافلؤم نمف . 0 ( م٤٥٨ / ه١
 ه يئاطلا خيشلا ركذ امك دوقفم هنا رهاظلار

 ةلالجل صلخلل راشتسملا ةبتكم . ١ج 0 نامع ءاملع ضعب خيرات يف نايعالا فاحتإ . يشاطبلا دومح نب فيس ا"
 . ١٥٢ص 6 م٨٩٩١ / ه١!٩١ : ٢ط ى طتسم ! نامع ةنطلس ى ةيخيراتلاو ةينيدلا نوؤشلل ناطلسلا
 نع تاسارد ٨ يمانلا - شماهلا ٥٦ ۔ ٥١ . مالسإلا دعاوق ؛ يلاطيجلا ۔٨١٢ص ب ) خم ( رهاوجلا . يداربلن »

 ۔٠٢ص . ايقيرفإ لامشب نامع ةقالع ا يريبعجلل شماهلا ٢٠١ص ١ يراضحلا دعبلا ۔ يريبعجلا - ٠٥ص ٠ ةيضابإلا
 . شملهلا ٠٥ص . شماهلا ٢٢ص ى ةديبع وبا مامإلا ؤ يدشارلا

 روطت ) ثحب . اثيدحو اميدق ةقيقشلا نامع ةنطلس ثارت لوح يملعلا ىقتلملا : خلملا نسح /د و ريكب ميهاربإ زاحب /دا")
 . ندرالا ٠ تيبلا لل ةعملج تاروشنم ٠ شماهلا ٢٢٦١ص . وجلب ىفطصم /د ٠ ) ةينامعلا رداصملا يف لوصالا ملع

 نامع ! ندرالا ا عباطملا لامع ةيعمج ي مآ٦٠٠؟ /ه ٢!
 . ٥٥١ 4 . قباس ردصم ٨ يشاطبلا !]

 , ٢٥٤/١ ؛ نايعالا فاحتإ ى يشاطبلا -١١ص . ةيضرملا ةعمللا ة يملاسلا اا
 . ٢٢٢/١ " قباس ردصم 6 يشاطبلا ()

 ]٦( قباس ردصم 6 يشاطبلا . ٢٢٢/١ ,
 . ٢٢٣٨,١ . ٢٤٠ ؛ قباس ردصم . يشاطبلا "}

 . ٢٤٨/١ }. قباس ردصم . يشاطبلا اث
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 ٥٤

 نم اددع كرت » ( م٥٨٨ / ه٢٧٢ : يح ) يراوحلا نب دمحم يراوحلا ابا خيشلا دبغنو

 ةلاقثلاو ثارتلا ةرازو لبق نم عوبطم وهو ( يراوحلا يبا عماج ) باتك هنافلؤم نمف } تافلؤملا
 لها لإ ةريسو ‘ ) رقعج نبا عماج ( ىلع تادايز هلر ؛ » ءازجأ ةخ ل نامع ةطلسب

 ىهتمو ةيانغلا ركو ةياردلا ) وه اليوط اناونع لمحي باتك هل بسني ريفنلا يلو ؛ ") تومرضح

 اذه نأ حيحصلا نأ الإ ، ‘) ققحمو عوبطم وهر ! ( ةيآ ةئامسهه ريسفت يل ةيافكلا غولبو ةباغلا

 نبا ركذ . ( م٧٦٧ / ه٠٥١ : ت ) يخلبلا يدزألا ناميلس نب لتاقم فيلات نم ريسغلا

 سمخلا ريسفت ( اهنيب نم ريسفتلا يل تافلؤملا نم اددع هل ) ٠٤٦ ١ / ه٤ا٨٣ : ت ( ميدنلا

 ىلع علطا هنأ ركذيف ! يليلخلا دمح نب دمحا خيشلا ةحامس يارلا اذه حجرير إ 6 ( ةيآ ةئام

 ريسفتلا نيبو اهنيب نراقو 0 ناميلس نب لتاقمل ( ةيآ ةئام سمخلا ريسفت ) نم ةعوبطملا ةخسللا

 تافاضإ ىلع يوتحت ةريخألا هذه نأ ىوس امهنيب قرف ال نأ حضتاف } يراوحلا يبال بولا

 ريسفتلا اذه ةبسنب ماق نم مه خاّسللا نأ رهظي يذلاو ؛ ‘» يراوحلا يبال تاقيلعتر

 ملعب اهل ةقالع ال ةيهقف يراوحلا يبا تاقيلعت نا ييابيشلا ناطلس ثحابلا ركذيو ، يراوحلا يأل

 . ٧) ريسفتلا

 باك هتافلؤم نم . » ( م١٩٨ / ه٨٧٢٦ : ت ر يوكزإلا يراوحلا نب لضفلا خيشلاو

 ل نامع ةنطلسب ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو هتعبط دقو } يراوحلا نب لضفلا عماجب ىمسملا ( عماجلا )

 , 0٨ ءازجأ ةنالل

 . ١١٤٦ : ةمجرتلا مقر ى جمدم صرق 0 ( قرشملا مسق ) ةيضابإلا مالعا مجعم ى نورخأو رصان دمحم :

 ۔ ٢١٢ص ٠ ةيضابإلا رداصم مجعم . ينايض - ١١٤٦ : ةمجرتلا مقر } قباس ردصم ى نورخاو رصان دمحم {
 . ١٤ ةقلحلل . ( خم ) ريسفتلا ملع يف يضابإلا جاتنإلا م يتاييشلا كرابم نب ناطلس

 . ١٤ ةقلحلا . قباس ردصم . ينابيشلا - ١١٤٦ : ةمجرتلا مقر . قباس ردصم ؛ نورخاو رصان دمحم 0
 ةطتيلا راد هترشن دقو . يثراحلا دمح نب ملاس خيشلا : مهو نيثحابلاو ملعلا لها نم ددع ريسنتلا اذه قيقحتب ىنتعا ")

 ةنطلس ٠ طقسم . ةضهنلا عباطم هتعبطو ! نمحرلا دبع يتانز دمحم دمحم هقحو ! م٤٧٩١ / ه ٩٤ ةنس توريبب
 دمحم : رظنا )م٤٩٩١ . ندرالا ٠ كركلا . ةتؤم ةعماج هترشنو ! ناجوع ديلو هقتحو ا نينزج يف مم ٩١ 6 نامع

 ردصم . ينابيشلا - ٨ ص٢٦٢٥ - ٢٦٢٦ قباس ردصم ، ينايض - ١١٤٦ :ةمجرتلا مقر ى قباس ردصم . نورخآو رصان
 .( ١٤ ةقلحلا . قبسم

 . ٦٠١ص : ( »« ٧.دا"ةتج.ع٥ ) قارولا عقوم ٠ تسرهفلا . ميدنلا نبا قاحسإ نب دمحم ٠

 . ١٤ ةقلحلا . قباس ردصم ٠ ينايرشلا 0

 . ٢٥٨/١ . ٢٦١ . قباس ردصم ، يشاطبلا .
 , ٢٥٩/١ . قباس ردصم } يشاطبلا 6٨
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 هنافلؤم نم . "» ( م١٩٨ / ه٨٧٢ : ت ) يصورخلا سيمه نب تلصلا رثؤملا وبا خيشلاو

 يل ةديصق هلو } ىرخا ريس هلو ( ناهربلاو نايبلا ) باتكو } ( تافصلاو ثادحألا ) بانك

 . ‘_ ةءاربلاو ةيالولا

 كلذك ناك دقل | ةديقعلار هقفلاو ثيدحلاو ريسخللاب اهئاملعو لئاوألا نام ةمئأ مامتها عمو

 يل نيملسملا ءاملع رهشا نم لب مهئاملع رهشا نمو } بدالاو ةغللا مولع يف لوطألا عابلا مهل

 / ه٠٠١ ر يرجملا نانلا نرقلا يف شاع يديهارفلا دمحا نب ليلخلا بدألاو ةغللا مامز ةغللا
 نم ديدملا انل كرت دقر ؛ ) ( م١٩٧ / ه٥٧١٦ و م٦٧٢٧ / ه٠٦١ ::نيب - م ٨

 . ( ضررعلا ) باتكو . ( وحنلا ) باتكو ! ( نيعلا ) بانك : اهنم بدألاو ةغللا يف تافلؤلا

 , ( لماوعلا ) باتكو { ( مغنلا ) باتكو ؛ ( لكشلاو طقنلا ) باتكو } ( دهاوشلا ) بانكر
 ._ اهريغر ! ( عاقيإلا ) باتكو . ( نيعلا تناف ) بانكو

 ةغللا ءاملع نم كلذك . > ( / ه٥٨٢ : ت ر يدزالا ديزي نب دمحم سابعلا وبا دربلاو

 نيعبرا نم رثكا فلأ هنا ركذف ٠ بنكلا نم ريثكلا فلا دقو ةرتفلا كلت يف ذاذفألا نيينامعلا

 درلا ر باتكو ! ( بضتقملا ) باتكو . ( ةضورلا ) باتكو . ( لماكلا ) باتك : اهنم " اباك

 نم اهريغر } ( نآرقلا بارعإ ) باتكو ، ( نآرقلا يناعم ) باتكو . ( هيوبيس ىلع
 » بدالاو ةغللا بتك

 صرق . ( قرشملا مسق ) ةيضابإلا مالعا مجعم . نورخأو رصان دمحم ۔ ٢٦٢٢/١ ؛ نايعالا فاحتإ . يشاطبلل اا
 . ٢١٧٠ : ةمجرتلا مقر . جمدم

 " قباس ردصم . نورخاو رصان دمحم - ٢٦٦/١ ! قباس ردصم . يشاطبلا ۔٢٢ص ٠ ةيضرملا ةعمللا ٠ يملاسلا 5
 . ٧١٧ : ةمجزتلا مقر

 ٠ يومحلا توقاي ۔ ٠ ص٥ ٦ ( "؛«.1. ( قارولا عقوم ٠ تسرهنلا ٠ ميدنلا نبل ا

 . نايعالا تايفو . ناكلخ نبا - !١٦ص ٠ ( "««٨.ا"ةم2و.\ص ) قارولا عقوم ٠ ءابنالا مجعم
 ١٠٦/١. ؛ قباس ردصم 6 يشاطبلا - ٦١١٦ص (٠ »٧٧.ھا"ةت2و.ح ص ) قارولا عقرم
 ٨ قباس ردصم : ناكلخ نبا - ١١٦٤ص . قباس ردصم 6 يومحلا توقاي - ٢٦ ۔٥٢ص ؛ قباس ردصم ٠ ميدنلا نبل ا')

 ١/,٩٠ . قباس ردصم . يشاطبلا ۔٢!٥١ص

 .ما٩٩٩/ه!.: ١ط ! نانبل ؛ توريب " فراعملا ةسسزم ا بدالاو ةغللا يف لماكلا ٠ دربملا ديزي نب دمحم اك

 نبا ۔ ١٥١٦ص : ( "٧٧٨.ةا"ة2و.ع٥ص ) قارولا عقوم ث دلدغب خيرات ؛ يدادغبلا بيطخلا يلع نب دمحا ۔ ٥ص
 عقوم ؛ ربغ نم ربخ يف ربعلا ٨ يبهذلا دمحا نب دمحم ۔ ٦٢ص ٠. قباس ردصم ٨ ميننلا

 .٦١١۔٧٠١/ا4. قباس ردصم . يشاطبلا ۔١. ٠ص ئ ) .. ( قارو

 . ١١٦ ۔١/١١١ . قباس ردصم ى يشاطبلا - ؟٦ص 6 قباس ردصم : ميدنلا نبا )

  



 ١٥٦ ةيراض درا ءاضإ

 / ه١٠٢٣ : ت ر نياملا يدزألا ديرد نب نسحلا نب دمحم ركب وبا ةفللا مامإ مهنمو

 اباتك نيرشعو ةسه ىلإ مهضعب اهلصوا تافلؤملا نم ةمخض ةورل انل كرت . "» ( م٣

 ٠ ( يلامألا رو . ( ريغصلا ليخلا رو } ( ريبكلا ليحلا رو . ( نحالملا رو } ( قاقتشالا ) : اهنم

 ٠ ( ةغللا يف ةرهمجلا ) باتك قالطإلا ىلع اهرهشاو ، ( ءاونألا رو } ( دردمملاو روصقملا رو

 . "» تافلؤملا نم اهريغو

 هبغوتست ال نوجش وذ ثيدح نييناملا دنع فيلاتلا ةكرح نع ثيدحلاف . ردقلا اذمم يفتكاو

 ركذا مل ام ىلع ليثمكلل ةيافكلا تركذ اميفو ، ةعسوم ثوحبو تاسارد ىلإ جاتحيو 3 ةلاجعلا هذه

 اسوي ىلإ نييناملا دنع فيلاتلا ةكرح ترمتسا دقو . اهئاملعو نامع ةمئأ تافلؤم نم

 . عاطقنا الب اذه

 ةمخضلا تافلؤملا هذه نم هب ساب ال اددع نا نيبجلا هل ىذنيو هل فسؤي امم هنإ لوقأ اريخاو

 نم وا إ نمزلا يداوع نم اهيلع ةظفاحملا ةيحان نم ءاوس ةيانعلا نم اهقحو اهظح لنت مل ةعونتملاو
 لحم اذه سيل ةريثك بابسأل دوعي كلذو ، رشلاو ةعابطلا ةيحان نم رأ ، حرشلاو قيقحتلا ةيحان

 بيشقلا بونلا اهسبليو ماكرلا تحت نم اهلشتني نم اهل ضيقي نأ ىلاعت هللا ىسعل 0 اهحرط
 ... هب ةريدجلا

_ _ _ 
. ٠١ -.. )( 

 فاحتإ | يشاطبلا - ٥٨٨ص ٠ ءابنالا ٠ يومحلا ترقاي - ٢٣٢ص . تسرمهنلا } ميدنلا نبا
 ! - ص ى ءابدالا مجعم 6 ي ت ص ٨ ١٣١. ١٨٠ نايعالا
 ذلا ,نبا ()

 ؛.شاطبلا - ٧٨٨ص ٠. قباس ردصم ٠ يومحلا توقاي ۔ ٢٢ص . قباس ردصم ى ميدنلا نبا

 : ص ی ٥ ١٤١١: قباس ردصم
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 ةبسنلاو ةاشنلا : ةيباهولاو ةيبهولا
٠





 هيراضح درأ ءاضإ

 ١ ۔ه و 2 و 2 ك ۔ و ى ه

 'ةيسنلاو ةاشنلا : ةيباهولا و ةيبهولا
 ٠ و - -

 حلطصم نا اماحصا اهيف معزي تالاقملاو تافلؤملا ضعب ةريخالا ةنوآلا يف ترهظ دقل

 كانه نإ ذإ ! طناحلا ضرع خيراتلا ةقيقحب نيبراض . 0 ( ةيبهولا ر حلطصم هسفن وه ( ةيباهولا )
 نب هللا دبع مامإلا ليلجلا يباحصلا ىلإ بسني ( ةبهرلا ) حلطصمف . نيحلطصملا نيب اريبك اقرف

 امنيب ؛ م٨٥٦ / ه٨٣ ةنس ناورهنلا ةكرعم ل دهشتسا يذلا - نايس امك - يبسارلا بهر

 / ه٦٠١٢١ : ت ) يميمتلا باهولا دبع نب دمحم ىلا ةبسن ( ةيباهولا ) حلطصم

 . مهل امامإ ةيباهولا هدعيو ، يرجهلا رشع يناثلا نرقلا يف دجنب رهظ يذلا . ( م ١

 : ت ر نمحرلا دبع نب باهولا دبع مامإلاب نوعرذتي تالاقملاو بتكلا هذه باحصا دجتو
 نا امبو . هيلإ حلطصملا اذه ةبسن نيمعاز ٧ ةيمتسرلا ةلودلا يف ناثلا مامإلا ( م ٣ / ه ٠٠٨

 ءاملا يف نيدئاصلا ءالؤه نكمي هنإف ! باهولا دبع همساو } ةيضابإلا ةمئأ دحا باهولا دبع ماملا

 داريإ عم } باهولا دبع مامإلاب هقاصلإو 0 طيسبلا ئراقلا ىلع ( ةيباهولا ) حلطصم ريرمت ركعلا

 . مهمعازم ىلع ةيملعلا ةيقادصملا نم عون ءافضإل نيمدقتملا ءاملعلا ضعب نع صوصنلا ضعب

 ( ةيبهولا ر ىلإ طقف ( فلا ر فرح ةفاضاب = ) فيرحتلا رثكا امو - صوصنلا كلت فيرحتو

 : يف اقباس ثحبلا اذه رشنا"

 . ( »«٥.٧صقصند .هع( ) ٠ نيدلا ةلبس . ةينامعلا ةكبشلا عقوم

 نل تبثي نل لراحف . رعيوشلا دعس نب دمحم روتكدلل ( ةيباهولا لوح يخيرات اطخ حيحصت ) باتك لاثملا ليبس ىلع ا]
 دمتعاو 0 متسر نب نمحرلا دبع نب باهولا دبع مامإلا ىلإ بسني هنا معزو ( ةيبهولا ) هسفن وه ( ةيباهولا ) حلطصم
 دمحأل ( برغملاو سلننالاو ةيقيرفإ ءاملع ىواتف نع برغملا عماجلاو برعملا رايعملا ) باتكك رداصملا ضعب ىلع
 كلت ىلإ تدع دقو ١ اهريغو لب درفلا قرشتسملل ( يقيرفإلا لامشلا يف ةيمالسإلا قرفلا ) باتكو ، يسيرشنولا ىيحي نب
 فيرحتب ماق رعيوشلا /د نأ تظحالو . ( ةيبهولا ) ركذت تقك اهعيمج لب ( ةيباهولا ) ل اركذ اهيف دجا ملف رداصلا
 ! ةيباهولاب ةيبهولا ةيضابإلا مازللو همعز تابثإ كلذب الواحم . هولوقي مل امالك بتكلا كلت يفلؤم ىلإ بسنو صوصنلا
 اذه ىلع دناوفلا ديص عقوم ؛ رعيوشلا دعس نب دمحم روتكدلل ( ةيباهولا لوح يخيرات اطخ حيحصت ) بتك : رظنا
 : طبارلل
 ://.م/0.7=\&=\ .آ

 يف فيرحت نم رقشالا رمع هب ماق امو ؛ يوونلا مامإلل ( راكنالا ) باتك يف صوصنلا ضعبل مهفيرحت الثم كلذ نم 0
 هدقتعمل رصتنيل ا ( ٢٤٨٢ ) مقرو 6 ( ٤٢٤١ ) مقر يراخبلا حيحص يف ةياور فرح ثيح ( هللا يف ةديقعلا ) هباتك

 ... كرملي هللا نل : توصب ىذلنيف . كيعسو كيبل انبر : لوقيف ٠ مدا اي : ةمايقلا موي لجو زع هللا لوقي " : ةياورلا صنو
 هللا نإ : هتوصب يدانيف . كيدعسو كيبل : لوقيف . مدل اي : ىلاعت هللا لوقي " : ىلإ ةياورلا فرح رقشالا دجنو ا " خلا
 رفزرخو توصب ملكتي هللا نل نم ةدسافلا هتديقع تبثيل 6 ! هتوصب يدانيف ىلإ توصب ىذلنيف فرحف 0 " خلا ... كرملي
 = حيحص حرش يرابلا حتف ا ينالقسلا رجح نب يلع نب دمحا : رظنا ) اريبك اولع نولطبملا هلوقي امع هللا ىلاعت

  



 ةيراضح ت " اضإ

 طيسبلا ئراقلا ىلع ررمت نأ نكميو . ةيحرسملا طويخ لمتكت لكشلا اذهبو } ( ةيباهَولا ) نوكتف

 . رسيو ةلوهس لكب ةينلا نَسَح
 ةصاخلا لبق ةماعلا ىدل فورعملا مهبقل نم خُسفتلل ةمومحما ءالؤه تالواحم هبشا يننا ةقيقحلاو

 هنا اوملعي ملفا . "» « نوُمَلْعَي اوئاك ؤَل توبكنقلا تيبل تويلا نق نإو » توبكنعلا تيبك
 !؟ ةيملعلا ةنامألل مهتنايخ حضفو ؤ رسيو ةلوهس لكب مقتافيرحت بقعت نكمي

 ىراقلا ىلع سيبلتلاو ى صوصنلا يف فيرحتلاو ةيخيراتلا قئاقحلاب بعللا اذه تيار نا دعبو

 ( ةيبهولا ر حلطصم ةقيقح نايب ةرورض تيار 0 تالاقملاو تافلؤملا كلت باحصا لبق نم

 . نيحلطصملا نم حلطصم لك اهيف اشن يتلا ةرتفلا نايبو { امهنيب ريبكلا قرفلاو 0 ( ةيباهولا رو
 . نابسني نم لا اذكو

 يننأ ئراقلل نيبا نا بغرا . ةيضقلا هذه لوح يلع هب ىلاعت هلا حتل ام ضرعب ادبا نا لبقو

 ةرخاتملا وا ةمدقتملا نيملسملا رداصم يل ةغيصلا هذمب ( ةيبهولا ر حلطصم دررو تابلإ ىلإ ىعسا انه

 نم ديدعلا يف ةروكذملا ةغيصلا هذمب حلطصملا اذه دوروو لب . ةيضابإ ريغ وأ ةيضابإ تناك ءاوس

 ايقيرفإ لامش يف ةيضابإلاو ةماع نيملسملا لوح ةباتكلاب اونع نيذلا نيقرشتسملا ثوحبو تافلؤم
 يخيراتلا بناجلا نم امهنيب قرفلاو نيحلطصملا نيذه ةسارد لوانأ انه يننإل كلذكو ؛ ةصاخ

 ةيهقفلاو ةيدقعلا ةيحانلا نم ( ةيباهولا )و ( ةيبهولا ) نيب قرفلا ةساردلاب لرانلا ال الثمف 0 طقف
 ا ةعسومو ةلقتسم ثاحبا ىلإ جاتحيو . هلحم اذه سيل كلذف . ةيكولسلاو ةيركفلاو

 مامإلا ىلإ مأ يبسارلا بهو نب هللا دبع مامإلا ىلإ وه له حلطصملا ةبسل صوصخب اماو

 , ناثلا مأ لوألا مامإلا ىلإ هتبسن ةيضابإلا نحن انريضي الف ؟ متسر نب نمحرلا دبع نب باهولا دبع
 صوصنو خيراتلاو عقاولا نأ عم ؛ مهيلإ باستنالاو ءامتنالاب رخفن نيذلا انتمئأ نم نيمامإلا الكل

 فيرحت متي نا نكل ؛ ىرنس امك بهو نب هللا دبع مامإلا ىلإ حلصملا اذه ةبسن تبثت ءاملعلا

 ٠ ةيخيراتلا ةقيقحلا نع دعلا لك ةديعب ضارغال ( ةيباهولا ر ىلإ ( ةيبهولا ) نم حلطصللا

 .(٢١١۔١١؟ص .م!٢.٠/ ها ٤٢ : ١ط ! نانبل ى توريب ى ساورلا مامإلا راد ى ةيخيراتلا اهرونجو ةيساسالا اهراكفا ةيباهولا ةيفلسلا ؤ فاقسلا يلع نب نسح ۔ ٥٦٤/٨ . ٥٥٥/١٢ . م٠٠٠٦ / ه١٦٤١ : ٢ط ى نانبل . توريب ٠ ةيمطلا بتكلا راد 6 يرخبلا =
 . ٤١ : ةيألا نم . توبكنعلا ةروس »

  

 



 ١٦٦ هيراضح تاءاضإ

 ةمدقملا هذه دعبر ؛ ىوهلا نع درجتم قحلا نع ثحاب لك هب لبقي الو 0 هب لبقن ال ام اذهف

 ... انعوضوم ميمص يف لخدن ةبضتقملا

 ةبسن يف فالخلا عقر دقر } يضابإلا خيراتلا قمع يل هنارجب براض ( ةيبهولا ) حلطصم نا

 / ه٨٠٢ : ت ر متسر نب نمحرلا دبع نب باهولا دبع مامإلا ىإ ةبسن ليقف } حلطصملا اذه

 بهر نب هللا دبع مامإلا ليلجلا يباحصلا ىلإ ةبسن ليقو 0 ةيمتسرلا ةلودلل ناثلا مامإلا ( م٣٢

 . نايس امك حيحصلا وهو ةيضابإلا ةمئا بلغا ناثلا لوقلا ىلعو } يسارلا

 مهسفنا ىلع نوقلطي اوناك لب . ةيضابإلا دنع مادختسا هل نكي مل حلطصملا اذه نا ةقيقحلاو

 نم ةقرف تقشنا نا ىلإ ؛ "» ةيضابإلاو ، ةوعدلا لهاو } نيملسملا ةعامجو 3 ةماقتسالاو قحلا لها

 مامإلا ةافو دعب ، م٧٨٧ / ه١٧١ ةنس يف نيدنف نب ديزي ةدايق تحت ايقيرفإ لامشب ةيضابإلا

 ةيضابإلا قلطاف . ةميظع ةنتف تعقرو } باهولا دبع مامإلا ةمامإ اوركناف } متسر نب نمحرلا دبع

 ىلا ةبسن سيل } ( ةّيبهَولا ر بقل مهسفنا ىلع اوقلطاو إ ©] ( راكنلا ر بقل نيدنف نبا عابأ ىلع

 ( نيملسملا ةما )و ( نوملسملا ) : اهنم تايمست ةدع ةيضابإلاب اورهتشي نل لبق مهسفنا ىلع نوقلطي ةيضابإلا ناك "ا
 نع مالسإلا نوفني مهنأ كلن ىنعم سيلو ؛ ( ةارشثلا )و ( ةماقتسالا لها )و ( ةوعدلا لها )و ( نيملسملا ةعامج )و
 فناوطو قرف ىلإ نيملسملا بزحت ةديبع يباو رباج مامإلاك لئاوالا ةيضابإلا ةمنأ ىار امدنع نكلو 0 مهيفلخم
 ركفو ةديقع نم هنولمحي ام سكعت ءامسا مهل ةيضابإلا ذختا ى اهريغو ةنسلا لهاك مهيلع اركح اهولعج ءامسال مهذاختاو
 ؛ ةه يبنلا هب ءاج امك نخدلا نم ارهاط ايقن مالسإلا ىلع مهتظفاحمل ( نيملسملا ةعامج ) مهسننا ىلع اوقلطاف نيعصلن

 يح ) يميمتلا يرملا ضابإ نب هللا دبع ىلإ دوعي وهف ةيضابإلاب مهترهش ببس اماو ؛ ىلاعت هللا نيد ىلع مهتماقتسالو
 دض بهذملا نع هتحفانمو ضايإ نب هللا دبع مامإلا زورب ببسب كلذو .ةيما ونب كلذب مهامس دقو . ( م٦٨٦ / ه٧٦ : دعب
 ءاضقلاو قحلا ىلإ عاد لكلو بهذملل اذهل نيداعملا ةيما ينب دضو : ةدعقلا بقل هعابتا ىلع اوقلطا نيذلا ةالغلا جراوخلل
 ۔ م٩٢٦ / ه٨١ ) يدزالا ديز نب رباج ءاششلا وبا مامإلا وهف يضابإلا بهذملل سسزملا مامإلا امأو ؛ ملظلا ىلع

 , ايقيرفإ قرشو ث ايقيرفإ لامشو ، نامعو 0 نميلا يف ةيمالسإ لود ةدع ةماقإ ةيضابإلا عاطتسا دقو } ( م١١٢ / ٩٢
 مدعو ! جراوخلا ىلإ ةيضابإلا ةبسن ىلإ باتكلا نم ريثك باد دقو ا اهقرشو ايتيرفإ لامشو نامع يف دوجو مهل لازي الو
 نم نواريي ةيضابإلا نب لب ى جراوخلاو ةيضابإلا نيب ريبك قرف كانهف كلن فالخب ةقيقحلا نكلو ٠ امهنيب قيرفتلا
 ۔٤١٩ص . هجهنمو سورمع خيشلا ) يباتك يف جراوخلا حلطصمل يضرعت دنع ةضافتساب كلن تشقان دقو . جراوغلا

 نع تاسارد . يمانلا : رظنا ) باتكلا اذه نم )١١( مقر لاقملا ( خيراتلا فيزو جراوخلا ) لاقم كلذك رظناو . ( ٥

 ٠ ةيضابإلا دنع ةوعدلا جهنم . رصان دمحم ٠ ص٤٢ ٤٦. ٧٢. ١٦١٣. ١٧٩: ١٨۔ا١٨٧٠.١٨۔ ٧٢ ةيضابإلا

 الب مالسإ . ةعكشلا ىفطصم ١٠٦- ۔٥٧ص ى ةيضابإلا ةكرحلا ةأشن ى تافيلخ ضوع ۔٥١١ ۔٦٩ ؛ ٢١ ٤١٤ ۔٤٢ص
 6 يديعسوبلا حلاص ۔-١٤١ ۔٤٣٢١ص . ٨ ط٦ : ٠٧ا١ه / ١٢٨٧١ نانبل ؛ توريب . ةينانبللا ةيرصملا رادلا ى بهاذم

 لالخ نم يدقعلاو يهتنفلا هجهنمو سورمع خيشلا ى يدعسلا دشار نب انهم ۔-٢١٧١ص ى ةيضابإلا دنع ثيدحلا ةياور
 ۔١٩! ٠ !؛ص ؛ م٤٠٠٦ / ه١ا٤٦ : ١ط ى نامع ةنطلس " طقسم . دعاولا ليجلا ةبتكم . ةيفاصلا ةنونيدلا لوصأ باتك

 ٩٥

 كلذلف ٧ هل اهوعطق يتلا نيميلا اوثكنو هتمامإ اوركناو ه باهولا دبع مامإلا ىلع تجرخ ةعامج مه : ثاكئلا وا رغلا 0
 ةشقانم دنع مهنع تفرع يتلا ةيرسلاو ةعيدخلا يأ ىوجن ةملك نم ةيوجنلاب كلذك نوفرعيو . راكنلابو ثاكنلاب اومس
 = ةبسن وا ى يرازفلا ديزي نب هللا دبع مههيقف ىلإ ةبسن ةيديزيلابو . اهوركنا يتلا باهولا دبع مامإلا ةمامإ ةلاسم



 هيراض تاءاضإ

 ةيضابإلا جهنم ىلع مهتظفاحم نع اريبعت ؤ بهر نب هللا دبع مامإلا ىلإ لب 0 باهولا دبع مامإلا
 . "» راكلا فرحنا امك هنع مهفارحما مدعو لنارألا

 حلطصم ركذت اهدجن ةيضابإلا ريغ وأ ةيضابإلا ءاوس ةمدقتملا رداصملا ضعب ىلإ اندع اذإ

 ضعب ىلع ةلثمألا ضعب ذخانسو . ( ةيباهولا ) ىلإ اناتب ريشت اهدجن الو | ةغيصلا هذمب ( ةيبهولا )

 ةيمتسرلا ةلودلا خرؤم ( م٦٠٢٦ / ه٤٩٢٦ : يح ) ريغصلا نبا الثمف } ةيضابإلا ريغ ردامللا

 مول [ ةيضابإلا نم يا ] مهنم ىمستو ... " : لاق امدنع هباتك يل حلطصملا اذه دروا هظحالن

 مهعابتال مسالا اذم اوس امنإ منأ تعمس دقو 6 هفرعا تسل مسالا اذهو ؛ ةيبهولاب

 . '} " ... باهولا دبع

 نم صاخشالا ضعب نم هعمس ام ىلع دمتعاو حلطصملا اذه لصا لهجي ريغصلا نبا نأ ظحالن
 مالك يف مزجلا مدعو كشلا نم عون دوجو ظحاليف } باهولا دبع مامإلا ىلإ ةبسن هنأ

 نكلو } يبسارلا بهو نب هللا دبع مامإلا ىلإ ةبسن وه امنإ ةقيقحلا يف حلطصملا نإ ذإ ! ريغصلا نبا

 يل = ( ةيباهولا ) سيلو ( ةيبهولا ) حلطصم ينعا = حلطصملا اذه لوادت وه انه انمهي يذلا
 . يرجهلا ثلاثلا نرقلا يف شاع ريغصلا نباف } ىلرألا ةيرجملا نورقلا

 نا ىريو . هباتك يف حلطصملا اذه ركذ دررا ( م٣٣٠١ / ه٥٢٦٤ : ت ) ينارقلا قيقرلاو

 ةلودلل ناثلا يمتسرلا مامإلا ، باهولا دبع مامإلا ىلإ ةبسن ( ةيبهولا ر ب ةيضابإلا ةيمست ببس
 ن ةيمتسرلا

 ببسب ةيبغشلاب نوفرعيو . هتمامإ ركناو باهولا دبع مامإلا ىلع جرخ يذلا نيدنف نب ديزي يسايسلا مهميعز ىلإ =
 يف الاوتا اوعدتبا راكنلاو . مهل ةديؤملا ةسينرلا ربربلا لئابق نم ةليبق مسا ىلإ ةبسن هراتتضلابو . هوثدحا يذلا بغشلا
 دوعتو ى يضابإلا بهذملا ةمنأ مهنم اربتف ى يضابإلا بهذملا يف هب لومعملا فلاختو ولغلا نم ريثكلا اهب ةديقعلاو هقفلا
 فلاخت هقفلاو ةديقعلا يف الاوقا هتنمالت ضعب رهظأ ثيح . ةميرك يبآ نب ملسم ةديبع يبل مامإلا دهع ىلإ راكنلا روذج
 دبع نب هللا دبع ءالؤه سار ىلعو 6 هسلجم نم مهدرطو ةديبع وبا مامإلا مهنم اربتف . يضابإلا بهذملا يف هب لومعملا

 . رمعم : رظنا ) مهتمنا نم راكنلا مهدعي ءالؤهو . يرازنلا ديزي نب هللا دبعو ى بيعش فورعملا وباو 3 زيزعلا
 ١ يرماضلا ةبتكم } لدتعم يمالسإ بهذم ةيضابإلا ا رمعم ىيحي يلع ۔٠٢ ١٤/٦- . ةيمالسإلا قرفلا نيب ةيضابإلا
 ۔٨٠٦ ۔١٠٢ص ى ةيضابإلا نع تاسارد 6 يمانلا ۔٤٤ص ٠ مآ٠٠٠ / ها١٦٤١ : ؛ط ى نامع ةنطلس ٠ بيسلا
 . ( شماهلا ٢١٦ص . ةيضابإلا ةديقعلل يراضحلا دعبلا ء يريبعجلا

 ؛ يمانلا -٢٤ص ٠ لدتعم يمالسإ بهذم ةيضابإلا ؤ رمعم ٢٠- ۔٦/٤١ ث ةيمالسإلا قرفلا نيب ةيضابإلا . رمعم
 . ٣١٤ ص . ةيمتسرلا ةلودلا . زاحب - شماهلا ٢٢١٢ ص . قباس ردصم . يريبعجلا ۔٨٠٦ ۔؟١٠ص ث قباس ردصم

 . ٤٤ ۔٣٤ص ث نييمتسرلا ةمئالا رابخا . ريغصلا نبا ا"
 .٧١ص . م٨٦٩١ 0 سنوت ى يبعكلا يجنملا : حت . برغملاو ايقيرفإ خيرات . يناوريقلا قيقرلا نب مساقلا نب ميهاربإ ""

 



 ١٦٢ هير اض2 اع اضإ

 اهلها نا احضوم نادلبلا نم ددع ىلإ راشا هنإل ( م٧٧٩ / ه٧٦٣ : ت ) لقوح نبا اماو

 قرف ال هنا ةقيقحلاو . ةّيبهَولار ةيضابإلا نيب قرف دوجو نط هنا رهظي يذلاو { ةيبهَو را ةيضابز امز
 ةصفقر ةليطنسق لها اماف " : لوقيف . ( ةيبهولا )ر حلطصمل هركذ وه انه انمهي يذلاو 3 امهنيب

 أم ةيهو را ... ةيضابإ امز ًةاَرشف ةسوفن لبج لهاو ىرشبو ةطامسو ةماحلاو ةطفنو
 ركاي نالجراو ةنيدل هفصو يل هنإف ( م ٤ / ه٠٦٥ : ت ) يسيردإلا اماو

 ةرسايم لئابق " : لوقيف ، ةيضاب) ةّيبهَر نالجرار ناكس بهذم نأ ىلإ اريشم ( ةيبهَولا ) حلطصم
 هنوبرضيو ربتلا اهنم نوجرخيف ةراقنو دالبو ةناغ دالب ىلإ نادوسلا دالب يف نولوجتي ءاينغا راجتو

 . }> ' ةيضابز ةّيبهَو مهر مهدلب مساب مهدالب ل
 ةدع يل ( ةيبهولا ) حلطصم ركذ ( م٢١!٢!٩/ ه١٧٢٦ : ت ) يوتمخا توقاي دجنل كلذكو

 برغلا يل لابج : ... ةَسوُفل " : لاق ثيح ةَسوُفل لبجل هفصو الثم كلذ نم { هباتك نم عضاوم

 اصن لقن امدنعو ؛ ا" " ... ةّيضايإو ةيهو ًةارُش لابجلا هذه لها عيمجو ... ةيلاع ةيقيرفإ دعب

 بازلا ضرا نم ديرجلا دالب يف : لقوح نبا لاق ... " : لاق ، ةّيليطلسق ةنيدم لوح لقوح نبا نع

 ةّيبهو ةارش اهلهاو ... نيصح روس اهلع :ريك ةنيدم يهو : لاق 3 ةّيليطْسق ةريبكلا

 ثيح ةيبهَولاو ةيضابإلا نيب قرف دوجو نظي كلذك يومحلا نا رهاظلاو { ) " ... ةيضابإو
 ةيبهولا - انلق امكو - نكلو ؛ رياغتلا يضتقي فطعلا : لاقي امكو { ةيبهولا ىلع ةيضابإلا فطع

 دوجو انظ امبر ةيضابإلا ربغ نم اممفوك لقوح نبا كلذكو يومحلا توقاي نإ ذإ ! ةيضابإلا مه
 . نيحلطململا نيب قرف

 . ١٠٦ ص : ةيمتسرلا ةلودلا ! زلحب : نع القن ى ٦٩ص ٠ ضرالا ة ةروص ٨ لقوح نبا »

 قارولا عقوم .قافألا قارتخا يف قلتشملاةهزن . يسيردإلا هللا دبع نب دمحم نب دمحم ا

 ٢ص : ( .٧"« . م(
 سيرعلا ةكرش ا فيرشلا ثيدحلا ةبتكم ؤ جمدم صرق . ءافلاو نونلا باب : مجعم ٠ يومحلا توقاي

 ٢٠٠٦ ى نانبل ى توريب ٧ رتويبمتلل

 . جمدم صرق ! نيسلاو فاقلا فب ٤ قباس ردصم . يومحلا توقي "ا



 ١٦٤ ةيراضك ديأ ءاضإ

 ىلع متاح نب حور ةيالو نع هثيدح ضرعم يف ( م١٣٢٣١ / ه٢٣٧ : ت ) يريونلا لوقيو

 بسنت يذلا وهو } ترهيت بحاص يضابإلا متسر نب باهولا دبع ةعداوم يف بغرو " : نارريقلا
 "٤. ةيبهولا هيلإ

 جراوخلا لذا دق ديزي ناكو " : لوقي ( م٥٠٤١ / ه ٨٠٨ : ت ر نردلخ نبا دب

 نه ناكو "" متسر نب باهولا دبع ةعداوم يف بغرو حور مايا ةنكاس تناكل دالبلا دهمو

 . " " هعداوف ةيبهولا

 هبرج ريزج نع هثيدح يف ( م٤٩٤١ / ه٠٠٩ : ت ) يربمحلا هللا دبع وبا لوقيو

 . ") } ةيبهو نيتريزجلا نيتاه لها عيججو " : وزيزو
 دجنل ( م٨٠٥١ / ه٤١٩ : ت ر يسيرشلولا ىيي نب دمحال ( بوعما رايعملا ) باتك يلو

 لئس . ايقيرفإ لامشو سلألالا يفم ( م٥٨٠١ / ه٨٧٤ : ت ر يمخللا دمحم نب يلعل ىوتف

 صن ضرعاسو 3 ةغيصلا هذمم ( ةيبهولا ) حلطصم دررا دقو } نولماعي فيكو ةيبهولا نع اهيف

 لئسو " : ىوتفلا صنو ؛ ( ؟ يبهولا بهذملا وقتعم لماعي فيك ) : ناونع تحت يهو ىوتفلا

 اونبو مهبهذم نآلا اورهظأو انامز ةنسلا لهأ رهظا نيب اونكس ةيبهولا نم موق نع يمخألا

 هنا اررهظاو .{ انامز ةنسلا لهأل ينبم دجسم هيف دلب يف مهبهذم نورهظيو هيف نرعمتجير ادجسم

 نوميقيو ، نيتسلاو نيسمخلاك ةهج لك نم ءابرغلا نايو هيف نوعمتبي ادجسم اونبر مهبهذم

 نمل لهف . ةنسلا لهأ نم بيرق عضوب دايعألاب نودرفنيو ، تافايضلاب مهل نولمعيو ، مهدنع

 ؟ كلذ نم اوبوتي ىقح مهنجسو ممرضر ! مهيلع راكنإلا ضرألا يل هدي هللا طسب

 اردسفيو . مهتكوش دتشت نأ هنم ىشخي ميظع باب اذهف تركذ امك رمألا ناك اذإ : باجاف

 نا ضرالا يف هدي هللا طسب نم ىلع بجاوف زيمي ال نمو } مهيلإ ةلهجلا ليميو مهنيد سانلا ىلع

 . مهلتق يف فلتخا دقف اوهتني مل نإف 6 كلذ يف غلابيو . اوبرضو اونجس اوبوتي مل نإف . مهيهتسي

 (٠ »٭«٧.ه1"ة2و.عمص ) قارولا عقوم " بدالا نونف يف برالا ةياهن ، يريونلا باهولا دبع نب دمحا 0
 . ص
 . متسر نب نمحرلا دبع نب باهولا دبع حيحصلا .
 . ٩٨/٦ } ( »٧.ة1-۔عمص.ع٥ر ) ناميإلا ءادن عقوم ، نودلخ نبا خيرات ى نودلخ نيا )

 6( ٭٥.٧٧ا٧"ةو.عمص ) قارولا عقوم . راطقالا ربخ يف راطعملا ضورلا . يريمحلا هللا دبع نب دمحم

 . ١٩٨١ص

 



 هبراضك ديا ءاضا

 ىتح بات نزو . كرتي الف ‘ عضوم يل ةعامج هل نوكت نأ الإ مهنم بات نم كرتي بيبح نبا نعر

 دوهيلا نم نيدلا ديك يف دشا مهو مهلالضإي ريرغتلا ةيشخ مهداقتعا داسف رهتشيو مهعمج قرفتي
 . }» ٢ خلا .... "» مهرما سبتلي الو مهرفكب ةفرعملل ىراصنلاو

 نع اهيف لس : ةرشابم ىوتفلا هذه لبق يروسلا ىعدي رخآ ملاعل ىرخا ىوتف دجوتو
 ةنسلا لها رهظا نيب اونكس ةيبهولا ىلع يرويسلا لئسو" : يلاتلاك لاؤسلا ةيادبو 3 ( ةيبهولا )

 . }) ٠ خلا ... مهعدب اورهظا

 نيثحابلار نيخرؤملا نأ ىلع ديكات ديزمل نيقرشتسملا ضعبل صوصنلا ضعب ركذن نا ساب الو
 بهو نب هللا دبع مامإلا ىلإ هلوبسنيو ، حلطصملا اذهف حيحصلا قطنلاو ( ةيبهولا ) نوفرعي اوناك

 (٠ م٥٤٩١ / ه٤٦٣١ : ت ر ( ءا : لب درفلا ) يسنرفلا الثم نيقرشتسملا نمف { يبسارلا

 نم هعابتاو يكلاملا بهذملا لمحا الو ى ىرخألا ةيمالسإلا بهاذملا مرتحا امك هعابتاو يكلاملا بهذملا مرتحا يننإ ا
 عيبتست يتلا ىراتفلا هذه لاثما ردصاو . ةالغلا نم هريغ وا يكلاملا بهذملا ىلإ بستنا نم ةريرج نيلدتعملاو نيفصنملا

 ين مهوفلاخ مهنال الإ ءيشل سيل ضرالا يف مهديرشتو مهنجسو مهبرضو مهلتق ىلإ وعدتو نيدحوملا نيملسملا ءامد
 ىلع تماق يتلا ةيضابإلا لودلا نم اهريغو ةيمتسرلا ةلودلا نم ىولتفلا هذه لاثما نيأو . نوعجار هيلإ اناو هلل انإف ركفلل
 مهلزانمو مهدجاسم بهذم باحصا لكل ناكو . ةيمالسإلا بهاذملاو فناوطلا عيمج توآ اهنا فيكو . خيراتلا رم

 مهسنانك مهل تناكو ىراصنلاو دوهيلا اهيف ناك لب ٠ ةيرح لكب مهتدابع نوسرامي اوناكف ث مهب ةفورعملا ةصاخلا
 ةمنالا خيرات ) باتكو ؛ رسيو ةيرح لكب ةيمتسرلا ةلودلل لخاد نورظانتي بهاذملا فلتخم نم ءاملعلا ناكو ٠ ةصاخلا
 عصانلا خيراتلا ةفرعم دارا نم هيلإ دعيلف . كلن ىلع دهاش ريخ - يكلاملا ليقو يعيشلا - ريغصلا نبال ( نييمتسرلا
 اهنامعو أهتمنال دهش دقو } ةيمتسرلا ةلودلا ةمصاع تهت يف شيعي ناك هسفن ريغصلا نباو . ةيضابإلل فرشملاو
 : ت ) قحلا بلاط يدنكلا ىيحي نب هللا دبع مامإلا مايق نم ةيمارجإلا ىواتفلا هذه لاثما نيا كلذكو ؛ لدعلاو حالصلب

 ىلإ ةيما ينب ةالو ننازخ يف ةسدكملا لاومالا داعاف ةيما ينب روج نم اهررحو ءاعنص حتف امدنع ( م٢؛٧٤ / ه ٠
 امم ىواتفلا هذه لاثما نيأ ما !؟ اهيلإ مهتجاح نم مغرلاب ادحاو امهرد ولو هباحصا وا وه اهنم ذخاي ملو ءاعنص ءارق
 ةعيشلا ىلإ داعا يذلا ( م٠٤٦١/ ه٠٥٠١ ۔ م٥١٦١ / ه٤٦٠١ : نامع مكح ) يبرعيلا دشرم نب رصان مامإلا هب ماق
 ةفحت ى يملاسلا ٢٢ ۔١/١٢ . ريسلا ه يخامشلا : رظنا ) !؟ نيبلافتربلا يديا نم اهكف نأ دعب مهلاوما نامغ نم راحنسب
 ٠ ةعابطلل يبرعلا داحتالا راد ى يبرعلا قرشملا يف ةيضابالا ةكرحلا ى مشاه بلاط يدهم ۔-١٧١ !/٤ . ١٠ ٠ . نايعالا

 ! ةيضابإلا ةكرحلا ةاشن ى تافيلخ ضوع ۔٦١١ص ى م١٨٩١ /ه١٠٤١ : ١ط . سيلجلا عراش 0 نمرالا ةسينك

 .( ١٦١ص

 . برفملاو سلدنألاو ةيقيرفإ ءاملع ىواقف نع برغملا عماجلاو برعملا رايعملا م يسيرشنولا ىيحي نب دمحا ]
 . ٨٦١ص ى نانبل پ توريب 0 يمالسإلا برغلا راد ى ١١

 . ١٦١٨/١٢ . قباس ردصم . يسيرشنولا )

  

 



 ١٦٦ هيراضمل ديا ءاضإ

 يل "» جراوخلا ميعز } يبسارلا بهو نب هللا دبع ىلإ ةبسن نييبهولا اضيا اومس دقر " : لوقي

 . "" ... ناورهنلاب ىلرألا مهتكرعم

 : يل يح ) “) ( 72لع5ح اع٧¡]لن : يكسنيفيل سويدات ) يدنلوبلا قرشتملا امأو

 ةاورلاو ريسلا باتكو نوخرؤملا ) : ناونع تحت اباك فلا هنإف ( م٥٨٩١ / ه ٤٠٥

 رشع سداسلا نرقلا ىتحو نماثلا نرقلا نم ةيلامشلا ايقيرفا يف نويبهولا نويضابإلا

 . 'ث}) ( ةيبهولا ر حلطصم ركذي هباتك تاحفص نم ددع يل هدجنو ! )٨' ( يداليللا
 يل راشا ( يكسنيفيل سويدات ) نأ ( . © 3٦20 : رانك سوبررام ) قرشتسملا ركذ دقو

 نا ىلإ ( ىطسولا نورقلا يف ةيلامشلا ايقيرفأ يف ةيضابإلا تاعمجتلل يلارغجلا عيزوتلا ) هلاقم

 . '}» يبسارلا بهو نب هللا دبع مامإلا مسا نم حجرالا ىلع قتشم ( ةيبهولا )
 ىدل الرادتم ناك ( ةيبهولا ) حلطصم نا ظحالن - ةيضابإ ريغ يهو - ةقباسلا رداصملا نم

 دبع نب دمح روهظ لبق نيملسملا طاسوأ يف دوجو هل نكي ملف ( ةيباهولا ) اماو ! افورعم نيخرؤملا
 . ممقافنصم يلو ملعلا لهأ ةنسلا ىلع ( ةيباهولا ر حلطصم لرادت ادب ثيح ، باهولا

 اركذ اهيف دج الا ىلوا باب نم يهف ةيقرشلا ا ةيبرغملا ءاوس ةيضابإلا رداصملا اماو
 را جرح يا ةيضابإلا ءاملع دجي الو { ( ةيبهولا ) حلطصمب ةرخاز اهدجن لب . ( ةيباهولا ر حلطصمل
 حلطصم اهنيوانع اونمض لئاسرو تافلؤم اوفنصو . كلذب نورخفي لب . هركذ نم ظفحت

« 

 . تادجنلاو ٠ ةقرازالا ) جراوخلا نم نواربتي مهنإ لب ٠ جراوخلا ىلإ باستنالا مهسفنا نع نوفني ةيضابإلا "]
 نم )١١( مقر لاقملا 0 ( خيراتلا فيزو جراوخلا ) لاقم : رظنا ) مهتفلؤمو مهلاوقأ يف مهيلع نودريو ٠ ( ةي رفصلاو

 .( ذه
 ؛ نانبل ء توريب ى يمالسإلا برغلا راد ى يودب نمحرلا دبع : حت ، يقيرفإلا لامشلا يف ةيمالسإلا قرفلا ، لب درفلا ؤ"
 .١!٩١ص . م٧٨١٦١ : ٢ ط

 ديزي اميف يملعلا مهدهجو مهتمه اوفرص نيذلا نيقرشتسملا نم نيثحابلا مها نم ربتعي يكستينيل سويدات قرشتسملا ا»
 اهديلاقتو ةيربربلا لئابقلا تاداعبو . اهتايبدابو ةقرفلا خيراتب متهاف 0 ايقيرفإ لامش يف ةيضابإلا ةساردل نرق فصن ىلع
 ايقيرفإ لامش يف ةيضابإلا تاطوطخملا نم ريبك ددع ىلع عالطالا هل حيتأ دقو . ةطاحإلاو قيثوتلاب هتاسارد زيمتتو
 ؛ ةيلامشلا ايقيرفإ يف نويضابإلا نوخرزملا . يكستيفيل سويدات : رظنا ) دوقنملا دادع يف اهضعب ادغ : ةدنلوب تابتكمو
 . ( ٩١ ۔-٨ص 0 م٠٠٠٢ : ١ط . نانبل ، توريب ى يمالسإلا برغلا راد رارج اميرو رارج رهام : ةمجرت

 . ١٢ص . قباس ردصم 0 يكستيفيل سويدات 6')
 .اهريغو ١٠٩. !١١٦. ١١٧. ١٧١٠0١١٨ . ١٢٢ص : الثم رظنا ٤

 سويدات : باتكب قحلم ٠ ةصاخ ةروصب نييضابإلاو برغملا نع يكستيفيل سويدات لامعا . رانك سويروام »
 . ١٠٢ص ٠ نويضابإلا نوخرزملا ، يكستيفيل

 



 هيراضح ت اع اضإ

 ©» ( ةيربلا قلاخ ديحوت ةنكن يل ةيبهولا دئاقع صيخلت ر باك : الثم كلذ نم . ( ةيبهولا )

 : ت ) رلازجلاب بازيم يدار ءاملع نم ينجْسنلا ناَمحيب نب ميهاربإ خيشلل
 ملاس نب رصان ملسم يبا خيشلل ا" ( ةيبهولا ةديقعلا ) باتكو ، ( م٧١٨١ / ه ٢

 نع لطابلا هبش عفد ) باتكو ؛ ( م٢٩١!٠ / ه٩٣٣١ : ت ر نامع ءاملع نم ينالهنلا

 : ت ر رئازجلاب بازيم يداو ءاملع نم ميهاربإ ناظقيلا يا خيشلل " ( ةقحملا ةيبهولا ةيضابإلا

 .(م٣٧٩١ / ه ٢

 دقو . يرجهلا ثلاثلا نرقلا يف ادب ةيضابإلا رداصملا يف حلطصملا اذه لوادت نا رهظي يذلاو
 ءاملع نم ملاعل ةياور دجنو ، ةيمتسرلا ةلودلا يف حلطصملا اذه راشتنا لوح ريغصلا نبا مالك انركذ

 نبا يلع زاج ث : لوقي ذإ يتالا مالسلا دبع وهو ، يرجهلا ثلاثلا نرقلا يف شاع ةيضابإلا

 يا - لاقل 8 بدؤم مهعم ناكو . ةيبهولا مهضعب بسف اموي ةطملب تنك : لاقف جوجزا

 ممنايدا نوضرعي سانلا ذخا . انكسانم انيضق املف ! ةكمب تنك نإف 0 موقلا نعلت ال : - بدؤلا

 مامإلا هيلإ عفرف 3 هنيد ضرعف إ نيغلز نب بيبل هل لاقي مهنم لجر ماقف { ريبكلا مامإلا ىلع
 بر هلل دمحلار اوق دمحم هب ءاج يذلا يوقلا هللا نيد ةفص اذكه : لاقف . هسار

 . '‘} " ربكلا يلعلا نيلاعلا

 . ةيضابإلا مالعا مجعم ٧ نورخاو زاحب : رظنا ) رئازجلاب بازيم يداو تابتكم يف اطوطخم لازي ال باتكلا اا
 ._( ١٦ : ةمجرتلا مقر . /! ١

 . ميقلا باتكلا اذه قيقحتب يبوتقلا ديعس نب هللا دبعو يبونتلا ديعس نب حلاص ناوخالا نالضافلا ناثحابلا ماق دقل ا»
 . تاعبط ةنع كلذ لبت عبط دقو ؛ م٠٠٦! / ه٤١!٥٢ ةسماخلا هتعبط يف ، نامع ةنطلس . طقسم ؤ طقسم ةبتكم هترشنو

 رلد مث ں م٠٧١١ / ه٠٩٣٢١ ةنس ايبيلب ةوعدلا راد هتعبط مث ى رصمب ةينورابلا ةعبطملاب ةيرجح ةعبط ةعبط لوا تتكف
 نل دعب ما١٩٩١ / ه٤١!٠٢٦ ةنس يف نامع ةنطلسب ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو هتعبط مث ى م٤٧٩٦١ / ه٤٩٣٢١ ةنس نانبلب حتفلا
 ناطلس ثحابلا هعجارو طتسم ةبتكم هعبط مآ /٠٠٢ ها ةنس يفنو ٠ م١ ٩٩آ / ه "١٣ ةنس يق هتروص تناك

 . ينالهبلا ملاس نب رصان : رظنا ) طتسم ةبتكم لبق نم ةسماخلا هتعبط يف عبطو نالضلفلا ناثحابلا هقتح مث } ينابيشلا
 : ٥ط ؛ نامع ةنطلس ! طقسم . طقسم ةبتكم . يبونقلا ديعس نب هللا ديعو يبونقلا ديعس نب حلاص : حت ٠ ةيبهولا ةديقعلا

 ٠ طقسم ةبتكم . يناييشلا ناطلس : ةعجارم ٠ ةيبهولا ةديقعلا ٠ ينالهبلا ملاس نب رصان ۔٢ص . م٦ ٠٠٤ / ه ا٥

 .(٢ص :م٦؟٢٠٠/ه٤١ا٤٢٦ا : ١ط . نامع ةنطلس ى طقسم

 . قباس ردصم ! نورخأو زاحب : رظنا ) رئازجلاب بازيم يداوب دمحم يمع اباب ةبتكمب اطوطخم لازي ال بتكلا _
 .( ٣١٨٨

 زيزباب ميهاريإ نب ناميلس : حت ٠ ةنوقرم ةعبط 0 ةوعدلا لها تاياورو رابخا يف تاقلعملا باتك ٠ لوهجم و ٥)
 .٦٠١ص 6 م٨٩٩٢١/ه١!٨١ . رئازجلا ، ةرارقلا . ةايحلا دهعم ، ينالجرولا

 



 ١٦٨ هيراضم تيا ءاضإ

 ام مدختسا اصوصن ركذي ( م٨٧٠١ / ه٤ا١٧ : ت ر ءايركز ابا دجنو

 ديري هجوت عيبرلا ابأ نأ انغلبو " : الثم كلذ نم . ةيضابإلا هب ديريو ( ةيهلا ) حلطصم

 بهنم ىلإ مهدر ىتح ممب لزي ملف . راكنلا بهذم ىلإ ةمجار ةريغتم اهدجوف إ ةيقيرفإ
 ! ه٥٦٣ : ت ) يمطافلا هللا نيدل زعملا مامت يبا لماع لوق الثم كلذ نمو ؛ ‘» " ةيبهولا

 :(م٨٦٩ / ه٨٥٣ : ت ر ينايتَولا دلخم نب ديزي مساقلا يال ( ةئاَخا ر ب ( م٥

 . "» " هلضف ةرثكل هنررثؤتو جحلا ةداع) نوبستحت ةيبهولا متنا ... "

 ا ه٩٧٦ : ت ر ينيجرألاك ءايركز يبأ دعب ارءاج نيذلا نيخرؤملل ةبلاب كلذكر

 (م٢٢١٥١ / ه٨٢٦٩ : ت ر يخامششلار ( م٧٠٤١ / ه٠١٨ : يح ر يدابلاو ( م ١

 يداربلا نإ لب ؛ ( ةيباهَولا ر نوركذي الو . ( ةّيبهَولا ) حلطصم نوركذي مهدجن { ") مهريغو
 دلو - باهولا دبع مامإلا ىلإ ةبسن هنا نم حلطململا اذه لصا لوح ريغصلا نبا هركذ ام بقعت

 بهو نب هللا دبع مامإلا ىلإ ةبسن وه حلطصملا اذه لصأ نا نيبو - اقباس ريغصلا نبا صن اركذ

 (٠ ةيهَولا ) وه هل حيحصلا قطنلا ناو { نمحرلا دبع نب باهولا دبع مامإلا ىلإ سيلو { يسارلا
 7 ةيباهولا ) ناكل - ريغصلا نبا ركذي امك - باهولا دبع مامإلا ىلإ ةبسن ناك ولف

 : ت ] يلاطيجلا ليعامسإ خيشلا طخب ةسوفن لبجب هتركذ يذلا باتك يف تفقر ... " : لوقيف

 كلذكو . يسارلا بهو نب هللا دبع مهعابتال كلذب اومس ةيبهولا نا ... [ م٩٤٣١ / ه ٠

 ةدئاز باهولا يف فلألاف ليق نإف . ةيباهولا تناكل باهولا دبع ىلإ تبسن ولل 6 اندنع وه

 يف يذلا فيعضتلا نياف كلذك ناك ولر الق . مسالا نم بسنلا دنع طقست دئاوزلا فورحلاو

 : رعاشلا لاق } ةيبهولا وه امنإو } داسف اذهر ديدشتلاب ةيبهولا نم مسالا اذإل | ؟ ءاهلا

 . " "ث ناظقيلا وبأ هبباو حلفا مامإلا انرقنم يبهولا بهذم ىرا يلام

 .٩٥١١ص ب ةسنالا ريس ١ ءايركز وبا »

 . ١١٢ص . قباس ردصم 4 ءايركز وبا ()
 !/٠٢١ ى ٢٤٦/١ . ريسلا ى يخامشلا ۔٥٦١ . ١١١/١ . ١١٦ . ١٦١ . خناشملا تاقبط ؛ ينيجردلا : الثم رظنا ايز

 .٤.ا٢٢.٤٢.٢ ٣٢.

 . ٧١!ص ى ( خم ) رهاوجلا ٤ يداربلا مساقلا وبا (')

  

 



 هيراضحل ت ا ءاضإ
 ١٦٩

 / ه٠٥٧ : ت ر يلّطيجلا ىسوم نب ليعامسإ خبشلا نأ يدابلا خيشلا صن يف ظحالنو
 امك - هدررار ! يسارلا بهر نب هللا دبع مامإلا ىلإ ةبسن حلطصملا اذه نوك حجر ( م 1٩

 . ( ةيبهولا ر ةغيصب = يداربلا هنع لقنب

 ةغيصلا هذمم ( ةّيبهَولا ر حلطصم ركذت كلذك اهدج ةيقرشملا ةيضابإلا رداصملا ىلإ انئج اذزو
 اذه دروي ( ه٦ : ق ر يتاهلقلا خيشلا الثمف ،} يسارلا بهو نب هللا دبع مامإلا ىلإ هبسنت
 ةيمالسإلا بهاذملاو قرفلل هركذ ضرعم يل ( نايبلاو فشكلا ) هباتك يف حلطلا
 يسارلا بهو نب هللا دبع ىلإ نوبوسللا مهو ةيبهولا ىلالا ةقرفلا ركذ يف ... " : لوقيل
 ضابإ نب هللا دبع مهمامإ ةيضابإلا كلذكو } بلاط يبا نب يلع دعب هردقع مامإ لوا وهو يدزالا
 رداصم نم رخآ ردصمو ؛ ١}0٢ " ... ةدحاو ةقرف امهو سيق نب فنحألا طهر تاللا ميت نم

 ةمغلا فشك ر باتك وهو ةغيصلا هذمب كلذك ( ةيبهولا ) حلطصم دروي ةيقرشملا ةيضابإلا
 ةنرفلا داقتعا يل ... " : لوقيف ( ه١١ : ق ) يوكزإلل ( ةمالا رابخال عمجلا

 . " " ... ةيضابإلا ةيبهولا

 ملسم نب ةمَلَس الثمف ( ةيبهولا ) ىلإ نوبسني ةقراشملا ةيضابإلا ءاملع ضعب نا ظحاليو
 هباك طوطخم فالغ يل دجن ( فه٥ : ق ةيادبو ه٤ : ق ةياف يف شاع ر ينامعلا يوقلا

 . ") يبوبحملا يضانإلا ييهولا ينامعلا يراحصلا يوقلا ملسم نب ةملس : نأ ( ةئانإلا
 :قةيادبرام٢١/ه٦ : ق ةياف ) لوهجم فلؤمل ةلماك ةلاسر دجوتو

 اهفلؤم اهيف عمج } ث ( ةيبهولا خويش ضعب ءامسا ركذ ) : ناونع تحت . 6 ( م٣١ / ها

 نب دمحم ديسلا ةبتكم ى نوعبرالاو سداسلا بابلا ء ٢٧٧ : مقر ء طوطخم ى نايبلاو فشكلا ٠ يتاهلتلا ديعس نب دمحما
 رظناو . نامع ةنطلس . طتسم . ةيخيراتلاو ةينيدلا نوؤشلل سوباق ناطلسلا ةلالجل صاخلا راشتسملا يديعسوبلا دمحل
 ة نامع ةنطلس . ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ؛ فشاك ليعامسإ ةديس : قيقحتب نايبلاو فشكلا باتك نم ةعوبطملا ةخسنلا

 . ٤ا٦٢٦/٢٢ . م١ ٩٨٠ /ه ٠

 : ةقرو ى ١١٥ : مقر ى طوطخم ى ةمالا رابخال عماجلا ةمغلا فشك ث يروكزإلا ينحرسلا ديعس نب رمع نب ناحرس ا"

 , ةيخيراتلاو ةينيدلا نوؤشلل سوباق ناطلسلل ةلالجل صاخلا راشتسملا يديعسوبلا دمحا نب دمحم ديسلا ةبتكم . ٤
 . ناصع ةنطلس ؛ طتسم
 ثارتلا ةرازو . نورخاو ةفيلخ ميركلا دبع : عت ا ١ج ث ةيبرعلا ةغللا يف ةنابإلا باتك . يبتوعلا ملسم نب ةملس ا"
 .٥١٠.١٦٤۔١؟ص . م١٩٩٩١ / ه٠٦٤١ : ١ط . نامع ةنطلس . ةفاقثلار

 . ٠٠٢ص ى نويضابإلا نوخرؤملا ، يكستيفيل سويدات اا
 . ٢٢٤ ۔٦/٥٢٢ . ريسلا . يخامشلا : يف ةلاسرلا رظنا اا

 



 هيراضه تل اع اضإ

 يتلا قطانلا بسح مهمّسقو برغملا يف اورهظ نيذلا ةيضابإلا ءاملعر ةمئأ نم ريبك ددع ءاسا

 ناك ولف \ باهولا دبع مامإلا لبق اورهظ نيذلا ةمئألا نم ددع ءامسا اهنمض دقر . امب اورهظ

 ام !؟ هيلع نيمدقتملا ةمئألا كئلوا ركذ ال باهولا دبع مامإلا ىلإ بسني ( ةيبهولا ) حلطصم

 ةمئألا نمض نمف ؛ يبسارلا بهر نب هللا دبع مامإلا ىلإ هتبسن يف دوعي حلطصملا اذه نأ ىلع لدي

 صق نب رابجلا دبع هيضاقو يمرضحلا ديلت نب ثراحلا مامإلا : لاخلا ليس ىلع مهركذ نيذلا

 دبع باطخلا وبا مامالاو . ( م٧٥٧ / ه٠٤١ و م٨٤٧ / ه١٣٢١ : نيب ايلوت ر يدارملا

 بيح نب بوقعي متاح وبا مامإلاو " ( م١٦٢ / ه٤٤١ : ت ر يرلالا حمسلا نب ىلعالا

 6( م٦٧٧ / ه٠٦١. : دعب يح ر يناجلا ريطغم نباو } ( م١٧٢٧ / ه٥٥١ : ت ر يزرزنلا

 نب نمحرلا دبع مامإلاو . ( م ١١ ٦ / ٢٦ : يح ر يسقاذمللا رارد نب ليعامسإ بيل وباو

 دراد وباو . ( م٨٥٧ / ه١٤١ : ت ر يتاردُسلا مصاعو 6 ( م٧٨٢٧ / ه١٧١ : ت ) متسر

 دبع مامإلا ىلع نومدقتم ءالؤه لك نا ظحالنف ؛ ( م٧٥٧ / ه٠٤١ : يح ر يرازفلا يلبقلا

 لردلا ىلوا ماقاو ةمامإلاب عيوب نمم مهضعبو ، برغملا ىلإ ملعلا ةلمح نم مهضعبو . باهولا

 !؟ مهدعب ءاج نم ىلإ نوبسني فيكف ، برغملاب ةيضابإلا

 / ه٢٣٣١ : ت ) شّيفطا فسوي دمحم بطقلا مامإلا هركذ امب ضعبلا قلعتي دقو

 نب هللا دبع ىلإ بسن ةيبهولا انلق اذإ " : لاق ثيح ( ديحوتلا ةديقع حرش ر ل ( م ٤

 انلق اذإو ؛ ةيبهو مهريغو نييناسارخلاو نيينامعلا انباحصأ ةيمست يف لاكشإ الف يبسارلا بهو

 نامع لهاك قرشملا لها ىمسي فيكف { برغملا يف باهولا دبع مامإلا ىلإ بسن

 ؟ ةيبهو ناسرخو

 مهلمش مهايإو هناو } باوصلا ىلع لدع مامإ هناب نورقم ممنأل ةيبهو نومسي مما : باوجلا

 ,0 ٠ انمامإ متسر نب نمحرلا دبع : ةرصبلا يف وهو عيبرلا لاق دقو { ةدحاو ةنايدو بهذم

 وه عببرلا مامإلا هركذ يذلا مامإلا نا ىلإ ةراشإلا يغبني } بطقلا مامإلا هركذ ام ةشقانم لبق

 صنلا دروت ةيضابإلا خيراتلا رداصمف ، نمحرلا دبع مامإلا سيلو نمحرلا دبع نب باهولا دبع مامإلا

 . ١٩٧ ص . ديحوتلا ةديقع حرش . شيفطا دمحم )



 ١٧١ هيراض ديا ءاضا

 اذهو ؛ '» " نيملسملا مامإو انيقتو انمامإ باهولا دبع : هسلاجم يف لوقي عببرلا ناكو " : اهلوقب

 ةريبكلا ةناكملا ىلع ليلدتلل عيرلا مامإلا مالكب لدتسي هنإ ذإ بطقلا مامإلا مالك هيضتقي يذلا

 . هيلإ اوبستنا اذهلف } ةماع ةيضابإلاو ةصاخ ةيضابإلا ةملا ىدل باهولا دبع مامإلل ةعيفرلاو

 نيلوقلا دحا حجري مل بطقلا مامإلا نا ظحالن } بطقلا مامإلا هركذ ام ةشقانم ىلإ نآلا نان

 هلا ضرف ىلع اذه ( ةبهولا ) ىلإ قرشملا ةضابا ةبسنل اغوسم دجي نا لواح امنإو 3 رخآلا ىلع
 امك باهولا دبع مامإلا ةمامي نوَرقيو نوفرتعي قرشملا ةيضابإلا ، باهولا دبع مامإلا ىلإ بسنب

 لوصحل نمر مهتمئا رابك نم باهولا دبع مامإلا نوتعيو ، برغملا ةيضابإ امب رقيو فرتعي
 لب ايقيرفإ لامشب يضابإلا دوجولا ىلع ظافحلاو خيسرتلا يل اومهسا نيذلا نمو 0 مهئاملع

 دعب اهتمامإ ىلوت يتلا ةيتفلا ةيمتسرلا ةلودلل دوجولا تيبثت يف ريبك رود هل ناكف } هب ضوهنلاو

 ةفاك ىلع ةيمتسرلا ةلودلا ريوطت يل ةدوهشم دوهج هل تناكف } نمحرلا دبع مامإلا اهسسؤم ةافر
 هدهع يل ةيمتسرلا ةلردلا دودح تفلب دقر . ةيملعلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا ةدعصألا

 ضعب كرت هنا ىسنن الو } ابرغ طسالا برفملا ىصقأ يف ناَسُمَلت ةنيدم ىلإ اقرش رصم دودح نم
 , '}» مخض رفس هناب يداربلا هفصو يذلا ، ( لبجلا ةسوفن لئاسم ) باتكك ةيملعلا تافلؤلا

 دبع مامإلا له نكلو . باهولا دبع مامإلا ىلإ ةيضابإلا ةبسنل ةيقطنم بابسأ كلت معن

 ؟ ةيضابإلا ةمئأ نم هريغ نود تازاجنإلا كلتب درفت باهولا

 دبع مامإلا همدق ام مق نم ةبراغملا وأ ةقراشملا ءاوس ةيضابإلا ةمئا نم دجمل انإف { ال عبطلاب

 !؟ مهيلإ ةيضابإلا بستني م اذاملف 0 باهولا دبع مامإلا همدق ام قوفي ام امبرو إ باهولا

 ةيضابإلل عنصي نأ نم نكمت يذلا وهو متسر نب نمحرلا دبع مامإلا ىلإ اوبستني مل اذامل الثمف

 تدوج لوقي ؛ !؟ دوشملا ملحلا مهل ققحف 5 ةيضابإلا نم تايحضتو داهج لوط دعب ةخسار ةلرد

 مامإلا دصقي ] هرابخا ركذ يل اوبلطا دق نيخرؤملا ضعب ناك اذإو ... " : ميركلا دبع

 ناكمإلاب هنأ عم ! هتكلمم ناشو هناشل اراغصتسا اهلما وا اهنم افتن ركذ نم كانهف [ نمحرلا دع

 ةيصخشب مهنم لك عتمت ذإ ، يعيشلا هللا دبعو © لوألا سيردإو 0 لخادلا نمحرلا دبعب هتراقم

 . ١٣٤/١ 9 ريسلا . يخامشلا ۔١/٥٥ ، خناشملا تاقبط ؛ ينيجردلا ۔٢٢ص ث ةمئالا ريس ٠ ءايركز وبلا"
 ؛}) ٤٧ . ٦٩۔ ١٧٦ ۔٩ ص ى هجهنمو سوررمع خيشلا ٠ يدعسلا انهم ۔٩١ ص ) خم ( ره اوجلا ٠ يداربلا : رظنا انز

 . ريكب ميهاريإ زاحب روتكدلل ( ةيمتسرلا ةلودلا ) : باتك كلذك رظناو



 هيراض د اع اضإ

 ارعمجي نأ اوعاطتساو مهدرفمب برغملا اولراف . ةدحاو ةيجيتارتسا اوعبتاو ، ةيملعو ةيبرحو ةينيد

 م ةيضابإلا نا دجل نكلو ؛ » " مسجلا ةيبرغم سارلا ةيقرشم الود اوسسؤيف مهفوح راصنألا
 !؟ نمحرلا دبع مامإلا ىلإ مهسفنا اوبسني

 . ةكرحلا كلت رظنمو سسؤم ىلإ نيعم ركف را ةنيعم ةكرح عابتا بستني نا يضتقي عقاولاو
 نكلر . اهدجوأ يتلا ةكرحلل ريظتلا كلذ هل نكي مل نإو اهبف زيمتم زورب هل نم ريدقت لقا ىلع را

 سسؤملا هنوك ديز نب رباج مامإلا ىلإ نوبستني ةيضابإلا نا الثم دجنل ؛ هعابتأل لرألا زمرلا لظي

 رظنملا مامإلا هنودعي نم ىلإ نوبستني ةيمالسإلا بهاذملا ةيقب اذكهو ا يضابإلا بهذملل رظنملاو

 بهو نب هللا دبع مامإلا نا امبو ؛ هتيهام نع رظنلا ضغب هجوت لك باحصا اذكو . مههجوتل
 را ةمكحملا دعيو ؛ مه امامإ ميكحتلا ركنا نم هراتخاو { ميكحتلل نيركنملا لئاوا نم ناك يبسارلا

 ةا دبع مامإلا ىلإ ةيضابإلا بستني نأ يهيدبلا نمف ! "> ةيضابإلل ىلرألا ةاونلا مه ناَرَرْهنلا لها

 ةبارغلا نمف . عقاولاو قطنملل برقا اذهو . ( ةبهلا ) مهسفنا ىلع نوقلطيف . يسارلا بهو نب
 نوكرتيو ، يرجهلا يياثلا نرقلا يف شاع يذلا باهولا دبع مامإلا ىلإ ةيضابإلا بستي نأ ناكمب

 نيعباتلا رابك نم وهو رباج مامإلا نوكرتيو { ءالجألا ةباحصلا نم وهو بهو نب هللا دبع مامإلا

 !؟ سابع نبا بالط ةصاخ نمو

 . ث نيملسملا مامإو انيقتو انمامإ " باهولا دبع مامإلا نوك لوح عيبرلا مامإلا هركذ ام اماو

 طقف باهولا دبع مامإلا هب درفتي اذاملف . فصولا اذه مهيلع بحسني ةيضابإلا ةمنأ ةيقب كلذكف

 فصولا اذمب باهولا دبع مامإلا فصو ىلإ عيبرلا مامإلا عفد ام نأ رهظي يذلاو ؛ !؟ هريغ نود

 ةمامإل نيركنملا هعابتأو نيدنف نبا لبق نم برغملاب ةيضابإلا فوفص تحاتجا يتلا ةتفلا مكلت وه
 كلذ يف ةيضابإلا عجرم وهر - عيبرلا مامإلا داراف . ةرصبلا ىلإ اهررش لصو يتلاو 9} باهولا دبع

 ماوع رلاتي نأ لبقو & لحمفست نا لبق اهروذج نم اهثاطجاو ةنتفلا هذه ىلع ءاضقلا = تقولا

 - فصولا كلذب يرح وهو - كلذب باهولا دبع مامإلا فصول . هعم نمو نيدنف نباب ةيضابإلا

 نبا نم ةءاربلاب حرصي ناكو } قتفلا قترو فصلا ديحوتل ةيضابإلا ماوعو خئاشم ماماو هسلاجم يل

 . فسوي توريز عراش . باتكلل ةينطولا ةسسزملا . ةيمتسرلا ةلودلل ةيجراخلا تاقالعلا ؛ فسوي ميركلا دبع تدوج ()
 . ٦١٢٣ ص 6 م4٨٩١ ى رئازجلا

 )( ةبئاغلا ةقيقحلاو جراوخلا 5 يعباسلا . ص٦٧١۔ !٧ ٠ ٧٩١۔ ٠٨٠ ١٨٥.

 



 ١٧٢ هيراضحل ديأ ءاضا

 نطاوملا ضعب يف اولظو برغلا راكثلا دعتي ملو ، كلذ يف حجن لعفلابو ، ؤ» هعم نمو نيدنل

 . اذه انموي ىلإ ةيضابإلا يقبو ، دوجو مهف دعي ملو اورثدنا نأ ىلإ برغلاب

 ىلإ بهذف . رخآلا ىلع نيلوقلا دحا حجري هدجن ( لينلا حرش ) يف بطقلا مامإلا نإف اريخاو

 ةيبهولا ... ث : لاقل ، باهولا دبع ىلإ ال يسارلا بهو نب هللا دبع ىلإ ةبسن ( ةيبهولا ) نا

 بسنلا نالو . همدقل بسنا لرالا نأل . باهولا دبع ىل ال يسارلا بهو نب هلل دبع ىلز ةبسن

 ظفل نكلو } لوالا دارملا لعلو 0 يباهو هيلإ بسنلا سايقف اثلا اماو ، سايقلا ىلع هيلإ

 م ممأل ةلرفلاو راكلا جرختف هيلع نحن ام ىلع نم ةيفرع ةقيقح ةيبهولا ةيضابإلا
 , ( ه ائد امب اونيدب

 بمر نب للا دبع مامإلا ىلإ ( ةيبهَولا ر حلطصم ةبسن حيجرت ىلإ بطقلا مامإلا بهذ امكو
 نب دمحم خيشلاك ١ بطقلا مامإلا هيلإ بهذ ام ىلإ ةيضابإلا ءاملع بلغا بهذ دقف 0 يبسلا
 هللا دبع خيشلاو ؛ اقباس يناهلا َصئ تركذ دقو } ( نايبلاو فشكلا ) هباتك يف يتاَهلَقلا ديعم
 دبع هنبال ةمامإلا نوملسملا دقع مث " : لوقي ثيح ( ٥٤ ا ه١ ٣٣٦٢ : ت ) ينرزانلا

 نب هللا دبع مامإلا ىلإ ةبسنلا ليقر ا يبهو : لافقيل بهذملا هيلإ بسني يذلا وهو باهولا

 ."... برقأ وهو . يسارلا بهر

 كلذلو . يسارلا بهو نب هللا دبع ىلإ ةيضابإلا بست " : نولوقي مجعملا باحصا دبغنو
 قلطأ را ! امسا هسفنل ذختا ملا ةيضابإلا نع قشنا وا جرخ نم لكو ! ةيبهولا ةيضابإلا : لاقب

 . ةيبهولا ةيضابإلا تيقبو تضرقنا اهلكر ... اهريغو ةثافنلا ةيفلخلاو ةئراكنلاك . مسا هيلع

 . '} " يورتلاو دوعقلا ضابز نب هللا دبع جاهنم تمزنلا يلا

 روتكدلاو ١ رصان حلاص دمحم روكدلاك ةيضابإلا نم نيرصاعملا نيثحابلا ضعب بهذ دقو
 عم - نكلر { 6» باهولا دبع مامإلا ىلإ ( ةيبهولا > حلطصم ةبسنب لوقلا ىلإ زاب ميهاربإ
 حصالا - اربخ هللا امهازج ملعلا هنع تذخا نم امهف نيميركلا نيثحابلا ةناكمل ديدشلا يمارتحا

 . ١/,١٢٤ . ريسلا ى يخامشلا ٥٥/١- . خناشملا تاقبط إ ينيجردلا ۔٢٧٢ص ى ةمئالا ريس . ءايركز وبل ا٧ا

 . ٤٥٢/١٧ . لينلا باتك حرش . شيفطا ا٢ا
 . ٨١ص . نيئدتبملاو ةماعلا ملس ةلاسر ٠6 ينورابلا هللا دبع ا"
 . ٦٠٦ : ةمجرتلا مقر . ٢٧٨/٦ ى ةيضابإلا مالعا مجعم ى نورخاو زاحب ل

 , ؟٠٢ص ى ةيمتسرلا ةلودلل . زاحب ۔ شماهلا !؟ ص ث نييمتسرلا ةمئالا رابخا . ريغصلا نبا ا

  



 ١٧٤ ٹيراضك درا ءاضإ

 , اقباس امقتركذ يتلا ةديدعلا نئارقلاو ةلدألل يبسارلا بهر نب هللا دبع مامإلا ىلإ حلصملا اذه ةبسن

 امهتلدا اركذي م نيميركلا نيثحابلا نأ نع الضف اذه . لوقلا اذه ةيضابإلا ةملأ لوحف حيجرتلر

 . ركذلا فلاس ةيضابإلا مالعأ مجعم يف كلذ نع اعجارت نيثحابلا نأ ةقيقحلاو ؛ حيجرتلا اذه ىلع

 دبع ىلإ ةبسن نوكت دق ( ةيبهولا ) نا ركذ يذلا وهف ريغصلا نبا ىلع هالاق اميف ادمتعا امنإ مث

 َ . ريغصلا نبا بانك قيقحت ددص يل امفنأر ةصاخ } باهولا
 حلطصم ركذ ةيضابإلا ريغ نم وأ ةيضابإلا ءاملع نم ادحا - يعالطا بسح - دجا ملو

 ررمع روتكدلا خيشلل - يرظن ةهجو نم = ةيلاجترا ةلواحم الإ ، ( ةيباهولا ) ةغيصب ( ةيبهولا )
 ينبم يصخش داهتجا ىلع ادمتعم امب درفت = ةيملعلا هتناكمل ديدشلا يمارتحا عم - يمانلا ةفيلخ

 ماما دمصت ال - ىرنس امك - اهدجنل ؛ هن نظ درجم افوك ىدعتي ال ةلدا ىلع

 . ليلحتلاو شاقنلا

 ؛ نمحرلا دبع نب باهولا دبع مامإلا ىلإ حلطصملا اذه ةبسنب لوقلا ىلإ يمانلا /د بهذ دقل

 نم ىلوألا ةجردلاب لمعسا [ ( ةيبهولا ) دصقي ] مسالا نا انه ركذن نا انب ردجي " : لوقي ثيح

 قطنلا ىلع هليهستل رّوح مسالل حيحصلا لكشلا نا نكمملا نمو . ايقيرفإ يلامش يل ربربلا لبق
 يلا ىرخالا ةقيقحلاو . ةيباهولا وهو حيحصلا لكشلا نم الدب ةيبهولا حبصاف ، يربربلا

 راكنلا ةضراعم لبق رهظي مل مسالا نأ وه باهولا دبع نم قتشم ةيبهولا مسا ناب لوقلا معدت

 عابتأ ، نيقيرف ىلإ ايقيرفإ يلامش يف ةيضابإلا ةمألا تقش يتلا ةضراعملا يهو ! باهولا دبع ةمامإل
 . ةيباهولاب اومسي نأ بجي ناك نيذلا باهولا دبع عابتأو } راكنلاب اومس نيذلا نيدنف نب ديزي

 . "» " ةيبهولا حبصاف لدع مسالا نكلو . لبق نم ريشا امك { همسا ىلع

 مسالا اذه نأ : لوألا { نيرما هيلإ بهذ ام يف يمانلا /د دنتسم نا قباسلا صنلا يف ظحالن

 مسالل حيحصلا لكشلا نا نكمملا نمو . ايقيرفإ يلامش يف ربربلا لبق نم ىلوالا ةجردلاب لمعتسا
 حيحصلا لكشلا نم الدب ( ةيبهولا ر حبصاف . يربربلا قطنلا ىلع هليهستل روح

 . ( ةيباهولا ) وهو

_ _ _ 
 . ٦١١ص ى ةيضابإلا نع تاسارد ! يمانلا )



 كير اض ت اع اضا
 ١٧٥

 درجم هنا يا . " نكمملا نمو " ىلع ينب يمانلا روتكدلل لرالا ليلدلا اذه نأ ظحالملا نم

 نم ركلاب قطني نا عاطتسا يذلا يربربلا ناسللا مث ؛ هدكؤي ليلد هيلع دجوي ال لامتحاو نظ

 نا نع زجع . اهريغرا" ( ةيثرفلا رو ( ثاكللا رو ( راكلا رو ( ةيضابإلا ر ك تاحلطملل
 نوقطني ال نذإ ربربلا ناب لوقلا ىلإ الرجي اذهو . !؟ ( ةيبهولا ) ىلإ اهفرحف ( ةيباهَولا ر ب قطني
 . ادج ديعب اذهر بهولا دبع نولوقي امنإو اذكه باهولا دبع مهمامإ مسا

 ءاملعلا لوحف دوجو نم نررقلا نم نرق يل اومدعي مل ايقيرفإ لامش ةيضابإ نأ كلذ ىلإ فضا
 ةغللا يف تافلؤملا نم ديدعلا اوكرت نيذلاو { ةعيرشلا مولع نم اهريغو ةيبرعلا ةغللا يف نيعلضتنملا
 نع ميركلا نآرقلا اوظفحر } مهسفنا برعلا نع لقي ال امب ةيبرعلا ةغللا ربربلا نقتأو 3 اهريغر
 يل هلا بانك اوظفح نيذلا ءالؤه له ؛ ةدرجم ةبذع ةءارق ميركلا نآرقلا نوارقيو ، بلق رهظ

 نع اوزجع ةيبرعلا ةغللاب تالوطملاو تارصتخملا اوفصو 0 هتغالب يف زجعملا وهو مهرودص
 !؟ ( ةيِهَولا ) ىلإ اهوفرحف ( ةيباهولا ) ب قطنلا

 قطنلا نع نيزجاع ربربلا نم وهو يمانلا /د مهربتعا نيذلا = ربربلا دبغ اننإ مث
 وه كلذكو . يسارلا بهو نب هللا دبع مهعابتال كلذب اومس ةيبهولا ... " : نولوقي = حيحصلا
 ةدناز باهولا يف فلألاف ليق نإف } ةيباهولا تناكل باهولا دبع ىلإ تبسن ولف . اندنع

 يل يذلا فيعضنلا نياف كلذك ناك ولو انلق } مسالا نم بسنلا دنع طقست دئاوزلا فورحلاو

 دقر يداربلل صنلاو . ٠ ةيبهولا وه اغإو } داسف اذهو ديدشتلاب ةيبهولا نم مسالا اذإف ءاهلا
 اذه عاطتسا فيكف ! اقوفر اهتهاجو اهل ةيوغللا يداربلا تاضارتعا نأ انه ظحالنف ؛ ايع رم
 ؟ ( ةيباهولا ز ب قطنلا نع زجاع وهو ةيبرعلا ةغللا يف قمعتلا اذه قمعتي نأ يربربلا ناسللا

 يهو . باهولا دبع ةمامإل راكنا ةضراعم لبق رهظي مل مسالا نا : وه يتاثلا هدنتسم امأو

 اومس نيذلا نيدنف نب ديزي عابتأ ، نيقيرف ىلإ ايقيرفإ يلامش يف ةيضابإلا ةمألا تقش يتلا ةضراعلا

 نم دحا اهب لتي مل الاوقأ رهظاو ةيضابإلا نم ناك يذلا " حلفا نب بوقعي نب ناميلس يبا عابتا مه : ةيرفلا ا
 لروكاملا ناويحلا ثرف ةساجن : اهب اودان يتلا لئاسملا نمض نمو . هدلاو مهسار ىلعو هرصع ءاملع هافجف ، ةيضابإلا

 بنجلا قرع ةساجن 6 حبنملل لغ دعب ولو قورعلا مد ميرحت . ةيثرفلا اومس اذهلو . ماعط نم هيف خبط امو محللا
 . رمعم : رظنا ) اورثدنا مث " ه٦ نرقلا ىتح اورمتسا دقو 5 هعبتا نم ضعبو اهلناق لاوقالا هذه دعتت ملو ا ضناحلاو
 نع تاسارد . يمانلا ٤٦١ ‘ لدتعم يمالسإ بهذم ةيضابإلا ؛ رمعم ۔٦٢ ۔٢/٥٢ ث ةيمالسإلا قرفلا نيب ةيضابإلا

 . ( ٨١٢ص . ةيضابإلا

  

 



 ١٧٦ ةيراض ديا ءاضإ

 اد ريبعت دح ىلع - همسا ىلع . ةيباهولاب اومسي نأ بجي ناك نيذلا باهولا دبع عابتأو ركاب

 . ةيبهولا حبصاف لدع مسالا نا الإ - يمانلا

 كلذ ثردح ىتح يضابإلا ثارتلا يف دوجو هل نكي مل ( ةيبهولا ) حلطصم نإف لعفلاب
 نوكي نا ةرورضلا نم سيل نكلو = اقباس بناجلا اذه نع ثيدحلا ىلإ انقرطت دقو - قاقشنالا

 بهر نب هللا دبع مامإلا ىلإ ةبسن هنا عقاولا ىلإ برقألا لب ى باهولا دبع مامإلا ىلإ ةبسن حلطصملا
 امك هنع مهفارحملا مدعو لئاوألا ةيضابإلا جمف ىلع مهتظفاحم ىلع ايقيرفإ لامش ةيضابإ نم ريبعتك
 رم امك ةمئألا بطقو يدابلاو يلاطيجلاك ةيضابإلا ةمئا لوحف هدكؤي ام اذهو ؛ نورخآلا فرحا

 ءاملع نم ددع فنصي نا يعادلا م ايقيرفإ لامش ةيضابإ ىلع اركح حلطصملا اذه ناك ولو ؛ انيلع

 ٠ ا؟ ( ةيبهولا ر حلطصم اهنيرانع نونمضير ةيضابإلا ةديقعلا نع ةربعملا تافلؤملا ضعب ةيضابإلا

 يل ضرعي ملسم وبا لهف { نامع يقرشم وهو ينالهبلا ملسم يال ( ةيبهولا ةديقعلا ) بانكك
 ٨ ال عطلاب ؟ ةيضابإلا رئاس نود امب اودرفت ايقيرفإ لامش ةيضابإ ( ةيبهولا ) ب ةصاخ ةديقع هباتك

 مفاطرا نع رظنلا ضغب ةيضابإلا امم نمؤيو اهدقتعي يتلا ةديقعلا هبانك يف ضرعي وه اغزو

 ملسم وبا هلعج ال يضابإ لك ىلع بحسني ماع ( ةيبغَولا ر حلطصم نكي مل ولف . ا مفامزاو
 !؟ هباتكل اناونع

 خويش ضعب ءامسا ركذ ) : ناونع تحت ةيضابإلا ءاملع دحا اهفلأ يتلا ةلاسرلا نع اذام كلذك

 نيذلا ةيضابإلا ةمئأ نم ددعل ءامسأ تنمضت امنأ كانه تنيبو . اقباس اهيلإ ترشأ دقر } ( ةيبهولا

 باطخلا وبا مامإلا مهسار ىلعو ةينمي لوصا نم ةقراشم مهضعبو 3 باهولا دبع مامإلا لبق اورهظ
 ةلاسرلا كلت فلؤم دَع ال يضابإ لك ىلع بحسني ( ةيبهولا ر حلطصم نكي م ولف . !؟ يرفا
 ؟ ةيهو ةقراشملا نم هريغو باطخلا ابا مامإلا

 اذه رهظ ىتم . ( ةيباهولا ) حلطصم نع اذامف 3 ةيضابإلا ( ةيبهولا ) حلطصم صوصخب اذه
 ؟ هب دوصقملا نمو حلطصملا

 بامولا دبع نب دمحم ىلإ ةبسن وه ( ةيباهَولا ) حلطصم نا اذه يئحب ةيادب يل تركذ

 ةس يف ىفوتملاو 8 دجنب ةنييعلا ةدلب يف م٣٠٧١ / ه٥١١١ ةنس يل دولوملا ! يميمتلا



 ١٧٧ هبراضح تاءاضإ

 ٠٦ ه / ١ هدلار ةافر دعب م٤٤٧١ / ه٧٥١١ ةس يف هتوعد تادب يذلاو ۔ م .

 مه امامإ = مهبلع قلطي نا نوبحي امك - ') ةيفلسلا وأ ةيباهولا هدعيو ! ,

 اهيف اوفرتعا يتلاو } مهسفنأ ( ةيباهولا ) ةيفلسلا تافلؤم نم صوصنلا ضعب ضرعب يفتكاس

 ىلإ ةبسن وه حلطصملا اذه ناو ، باهولا دبع نب دمحم روهظ عم رهظ ( ةيباهَولا ر حلطصم ناب
 ةضاضغ دمي ملر هيلإ باستنالاو حلطصملا اذه لبقت مهضعب دجن لب ؛ باهولا دبع نب دمح مهمام
 ١ ةيدجنلا را ةيفلسلا لضفيو ( ةّيباهَولا ) مهتكرح ىلع قلطي نا هركي مهضعب نإ ذإ ؛ كلذ يل

 مهنب ةنسلاو باتكلا مهفن نا بجي هناو . مهتافلؤمو مهلارقأ يف ةيباهولل هددري يذلا اذه ( فلسلا ) بهذم نا ةقيقحلا ا
 ريثكلا يل اوفلتخا مهدعب ءاج نمو نيعباتلا رابك ىلإ ةبلحصلا نم اهدب فلسملف ى ! فقاولا ضرا يف هل دوجو ال . فلسلا

 عابتاو ميقلا نباو ةيميت نبل فلسلاب درسصتقملا امبر نكلو !؟ ةنسلاو باتكلا هب مهفنس يذلا اذه فلس ياف . !؟ لئاسملا نم

 نسح ديسلا لوقي ا مهتافارحنا اولبقتيل سانلا ماوعو ءاطسبلاب ريرغتلل ةلواحم الإ هذه ( فلسلا ) ىوعد امو ٠ مهتلحن

 ةيعرشلا ةلدالا نم فلسلا مهف نرربتعي كلذب مهو فلسلا مهفب ةنسلاو باتكلا مهف بجي هناب نويباهولا يعدي " : فاقسلا
 دحوم بهذم مهل سيلف لئاسملا مهف يف نيتنتم ريغ فلسلا نا : ىلوألا : نيتطلاغم نمضتي اذه مهلوقو اهعابتا بجاولا
 بتكك رثألاو ثيدحلا بتكو ٠ فلسلا مهفب رومالا مهف بجي وا فلسلا مهف وا فلسلا بهذم لاقي نأ حصي ىتح فورعم
 لناسملا يف ةثالثلا نورقلا لهاو فلسلا فالتخا نع ةددعتم جالمن هيف ةبيش يبا نباو قازرلا دبع ظفاحلل " فنصملا "

 هناحبس هللا انهو يتلا انلوقع ليطعت بجي هنأ ديفي ليلد ةنسلاو باتكلل يف سيل هنا : ةيناثلا ةطلاغملاو ... ةيعرشلا
 :اضيا لوقيو . " !! داهتجالاو مهفلا ةجرد ىلإ لصو ءرملا نأ ماد ام انريغ مهفب ةنسلاو باتكلا مهفو اهايإ ىلاعتو
 ةماعلا ىلع اهيومت فلسلا بهذم وه لاوقاو ءارا نم هنولوقي يذلا ناب نوعي رصعلا اذه يف نييفلسلا نييباهولا نإ "
 ناب مهنم ةهبشملاو ةمسجملا ةصاخو ءالزه ىعةا دقو !! ةنطخم ءاراو لاوتا نم نوديري ام مهيلع اوجوريل ءاطسبلاو
 عجرملا وهو فلسلا بهذم وه لئاسملل مهمهف نا ةمسجملاو ةهبشملا ءالؤه ىعةاو ! فلسلا بهذم وه هنولوقي ام
 نأل } ميوقلا يوسلا قيرطلاو ٠ ميقتسملا طارصلا نع اولنع دق عقاولا يف مهو !! هنع لودعلا زوجي ال يذلا يعرشلا

 لب ةتبلا عقاولا يف هل دوجو ال ةعيقب بارس ىلع مهالمتعا عم . ايرهظ مهءارو امهل برعلا مهفو ةنسلاو باتكلا اوكرت
 اذهف " : لاق مث ؛ " !! فلسلا بهذم اذه : مهلول وهو مهريغ نم ءاطسبلا ىلع هب نوهوميو مهناهذا يف مئاق لايخ وه
 نم لزني مل كرابملا نبا : لاقف . كرابملا نبل هب لوقي ال اذه : هل ليقف . اهيف ىتفاف ةلاسم نع لنس دقو لوقي دمحا مامإلا
 لوسر نع ءاج ام : لوتي دمحا لبق ةفينح وبل مامإلا اذهو . دمحا مامإلل فلنم كرابملا نبا نا عم " : لاق مث . " ءامسلا
 ٠ " لاجر نحنو لاجر مهف كلن ريغ نم ناك امو ٠ انرتخا ةباحصلا نع ءاج امو ٠ نيعلاو سأرلا ىلعف 3 هلل
 مهدجن . ةمالا نيب هيلع عمجمو قفتم هناو فلسلا بهذم وه هنولوقي ام نأ ءالؤه ءاعدا عم هنأ ركذي فاقسلا ديسلا دجنو

 لئاسملا يف فلسلا قافتا نوعدي فيكف !! نيبملا ديحوتلا سسا يف اونيابتو ! نيدلا لوصأ يف اوفلتخا دق مهسفنا مه
 ٧ نارقلا قلخ : لثم ةيدئاقع لناسم يف فلسلا فالتخا نم جذامن ركذ كلن دعب مث . اهيف نوفلتخم مهو !؟ ةيديحوتلا
 لقي فيكف ا اهريغو . ردتلاو ٠ ءاجرإلاو ؛ ةباحصلا نم لضنا وه نمو ى ضيوقتلاو ليواتلاو 0 نازيملاو . ةيؤرلاو
 نم مهنيب امب فاحتإلاو ةراشبلا ) ناونع تحت اباتك فاقسلا ديسلا فلا دقو ؛ !؟ نوفلتخم فلسلاو فلسلا بهذمب كلن دعب
 . ( ٧١٩۔٧٨ص : ةيباهولا ةيفلسلا ء فاقسلا : رظنا ) ! مهسننا ةيباهولا نيب عقاولا فالخلا هيف نيب ( فالخلا

 رلد ى خيشلا لل بلطملا دبع نب نمحرلا دبع : حت . ١ج . دجن خيرات يف دجملا ناونع ؤ يدجنلا هلبا دبع نب نامثع اا
 خيرات ؛ راتخملا نيدلا حالص ۔٠٨١ ى ٢٢٣ ص ث م٨٩١؟ / ه١!٦٠ : اط ى ةيدوعسلا ى ضايرلا ث زيزعلا دبع كلملا
 / ه٦٧٢١ : ١ط . نانبل 6 توريب ٠6 ةايحلا ةبتكم رلد . ١ج ٨6 اهرضاحو اهيض ام يف ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملل

 : ١ط. ندرالا . ناغ . يزارلل رلد . ايبن سيلو ةيعاد ٠ يكلاملا ناحرف نب نسح ۔ ٥٦ . ؟ ٦ ص ى م ٥٧

 .٨ص مآ ٤٠٠ا/ه١ ٦!



 ١٧٨ ةيراض ديا ءاضا

 خبشلا ةوعد عابتأ ') هراتخي مل بقل ةيباهولا " : ليقحلا نمحرلا دبع نب ناميلس /د لوقي

 حيحصلا بقللاو ... مهموصخ لبق نم مهيلع قلطا نكل . " مهسفنأل باهولا دبع نب دمحم
 ءاملعلا نم اليلق اددع نإف لاح يأ ىلعو " : لوقيو ؛ '} " ةيفلسلا ةوعدلا وه خيشلا ةوعدل

 لامعتسا نوشاحتي ال ةريخالا تاونسلا يل اوادب . اهعم نيفطاعتملا وا دمحم خيشلا ةوعدل نيعباتلا

 هيلإ وعدي ناك ام ناب ءالؤه داقتعا ةجيتن ءاج فقوملا اذه نأ دبالو . مقاباتك يل ةيباهو ةملك

 يضاملا نمزلا يف ناعم نم ةملكلا هذه هلمحت ام ناو . ةريبك ةجردب احضاو تاب هراصنأو خيشلا

 . _) " نيريثكلا ناهذا يف لبق يذ نم فعضا حبصا

 دبع نب دمحم ىلإ بسني حلطمملا اذه نأ فرتعا ليقحلا ناميلس /د نأ انه ظحالنل اذإ

 ١ مهنكرحل زمرك هنومدختسير حلطصملا اذمب نولرتعي ةيباهولا ءاملع نم ددع ادب هناو } باهولا

 يف حلطصملا اذه مادختسا نوشاحتي ال اوحبصا ممفوك نم ليقحلا /د هدروا يذلا ريربتلا اماو
 ةجردب احضار تاب هراصنأو خيشلا هيلإ وعدي ناك ام ناب مهداقتعا ىلإ دوعي ةريخألا تاونسلا

 . ليقحلا /د رظن ةهجو هذهف ، حلا ... ةريبك

 رختفيو لب حلطصملا اذمب هيف فرتعي يماط لآ رجح نب دمحا وهو ةيباهولا دحأل رخآ صنو
 اردصق ما وه مهدصقم ىضتقم - ةوعدلا موصخ يا - مه هللا ةلماعم نمو " : لوقيف . هب

 نم لكل ابقل نآلا راص . اومعز امك لوسرلا نوبحي الو ، ةعدتبم منأو } مهمذ ةيباهولا بقلب
 ةبراحمو © ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ىلإو { ليلدلاب ذخألا ىلإو ، ةنسلاو باتكلا ىلإ وعدي
 . "> " فلسلا بهذمب كسمتلاو ، تافارخلاو عدبلا

 خيشب دصقي ] مالسإلا خيش ةوعد ىلع بيذاكألا زربا نم نإ ث : لوقي يردنا دوعسم اذهر

 هذه نم اولواح عماطملا باحصا نكلو . ةيباهولاب اهتيمست [ باهولا دبع نب دمحم مالسالا
. 

 7 . مزجلل " هرتخي مل . حصالا نظاو ٠ صنلا يف تدرو اذكه 0

 . ةيكلام . ةيفنح ؤ ةيضابإ ؤ جراوخ ءاوس هب نومسي يذلا مهبقل مهسفنأل اوراتخا ةيمالسإلا بهاذملا عابتا نم نم )
 !؟ ... ةلزتعم . ةلبانح . ةيعفاش
 ٠ ضايرلا . راتخملا ةسسزم 6 هتوعد ةقيقحو باهولا دبع نب دمحم خيشلا ةايح } ليقحلا نمحرلا دبع نب ناميلس ا}
 . . ١٨ص ٥ م١٠٠٢ / ه١٢٦٢١ : ٢ط . ةيدوعسلا

 ٨٢. ۔١٨ص ى قباسلا ردصملا ٠ ليقحلا »"

 : نع القن . ٠ ص .ه٩٠٤١. تيوكلا ٠ سدندلا ةبتكم . باهولا دبع نب دمحم خيشلا ٠ يماط لا رجح نب دمحا ()

 .٢٨ص ٠ قباسلا 7 ليقحلا



 هيراضح ديأ ءاضإ
 ١٧٩

 ءارتفالاو ةبوذكألا هذه نع رظنلا ضفب نكلو ... مالسإلا نع جراخ نيد امنأ اوتبثي نأ ةيمستلا

 نادت ةعطاق ةجح دجن لو " : رخآ عضوم يل لوقيو ؛ ") ث ةيمستلا هذه يف اجرح ىرل الف
 خيش ةايح ىل ةيمسلا هذمم مهومقتا نيفلاخملا نأ رهاظلا نكلو مسالا اذهب ىدان نم لوا ىلع

 ىرخا نئارق كانه نأ الإ بابلا اذه يل ةجح سيل هنا عمو } ثويلغرم يار اذهو . هسفن مالسإلا

 خيش يرصاعم دحا هنا بلاغلار ناوضر نارمع الملل ةديصق يل ظفللا اذه درو دقو . اذه ديؤن

 : لاق دقف مالسإلا

 يباهو ينناب رقملا اناف ابهوتم دمحا عبات ناك نز

 اذه لامعتسا يل ارادب دق اوناك ءادعألا ناو يارلا اذه ىلإ بهذ دق رخآ يرصم رصاعمو

 . '}» " ىلرالا بورحلا مايا يف بقللا

 ناطقلا دمحال رخآ رارقإ اذهو ؛ قبس ام ىلإ اهفيضن بقللا اذمم تارارقإو تافارتعا هذه اذإ

 . ")" ... ةيباهولا ةكرحلا بيعي ام ةيمستلا يف سيلف رمألا ناك ايأو " : هيف لوقب

 ةملك ث : لوقيف حلطصملا اذم رقيو فرتعي خيشلا لآ دمحم نب زيزعلا دبع خيشلا دجمو
 ينعن ال ةيباهولا نا سانلا فرعر ... ام ةلكشم انل لثمت ال رضاحلا انرصع يف تحبصا ةيباهولا

 . ")" ... فلسلا ةديقعب نيكسمتم ةنسلا لهأ نم ةفئاط ىوس

 نم نوشاحتي ال نيرصاعملا ضعب نا حضتي قبس امم " : ليقحلا ناميلس /د لوقي اريخاو
 , 6 " ةيبهولا بفل مادختسا نوشاحتي نيثحابلا ضعب لاز ام امنيب ةيباهولا ةملك مادختسا

 ليلحت هيف لرانت يكلاملا ناحرف نب نسح ثحابلا ذاتسألل ميق مالكب ثحبلا اذه متخاو

 ءاملع نا نيبو . ةيباهولا نم بقللا اذه ىلع ضرتعا نم بقعتو { هلوصاو ( ةيباهولا ) حلطصم
 نأ عم " : لوقيف ! همادختسا نم ضاعتما يا اردجي ملو حلطصملا اذه اومدختسا ةيباهولا ةوعدلا

 , ةيمالسإلا دوعس نب دمحم مامإلا ةعماج ى هيلع ىرتنمو مولظم حلصُم باهولا دبع نب دمحم ٠ يودنلا دوعسم ؤ"
 .٩٥١٦١"ص 0 م٠٩٩١/ه١١٤١ : ٢ط . ةيدوعسلا

 . ٧١١ص . قباس ردصم ى يوننلا ا"

 ١ ٢٢ص ث ه٩٠٤١ . تيوكلا ى سدنسلا ةبتكم ى باهولا دبع نب دمحم خيشلا ديحوتلا مامإ ؤ نورخآو ناطقلا دمحا ا
 . ٨٢ ص ! باهولا دبع نب دمحم خيشلا ةايح ، ليقحلا : نع القن

 : نع القن ٥ ٠ ۔٤ص 6 ه٦١٤١ ؛ ٢؟ج . رلنملا ةلجم نم راتخملا ، خيشلا لل ميهاربإ نب دمحم نب زيزعلا دبع ا
 . ٠٨ ص٨٢۔ ٨٤ قباس ردصم ى ليقحلا

 . ٥٨ص ‘ قباس ردصم . ليقحلا اال



 ١٨٠ هيراضحل ديا ءاضإ

 ٠ بهذم امنأ ةيباهولا تفرتعا ول ىقح امذ تسيلل ، حدم الر مذ ةفص تسيل ( ةيباهولا ) ةملك

 نم سيلو 0 هل سانلا ةيمست الو } ديدجلا مسالا هرضي نل ةحيحص ةلدا ىلع دمتعي يذلا بهذماف

 هركف ينبي يذلا بهذملا وا رايتلا نأ امك 0 ىلوألا ةثالكا نورقلا يف نوكي نا بهذملا طررش

 ةربعلاف ، لوألا نرقلا يف ناك ولو ءامسألا نسحاب يمسللا هعفني نل ! ةفيعض ةلدا ىلع هلمعو

 . ينمتلاب الو يمستلاب سيلو لمعلا نسحر ناميإلا ءافصو ملعلا ةحصب

 لوح نوندنديو } موصخلا اهقلطأ امنإ ( ةيباهولا ) ةظفل ناب نيدلقملا نم رركي نمت يجعو
 . رما اذه عارزلا جراخ ةيمستلا را ةظفللا نا عم ةيمستلاو بقللا

 مهبتك يف امفوددريو ( ةيباهولا ) مادختسا نرزيجي ةوعدلا ءاملع ناك دقف : ناثلا رمألا امأ

 مقوعدر ةيباهولا دناقع يف لئاسرلاو بتكلا اوفلأ امبر لب إ بهذمب ماقا نم فوخ نود
 . كلذ بف ريض الو

 دمحم هلبقو } نامحس نب ناميلس ( ةيباهولا ) حلطصم اومدختسا نيذلا ةوعدلا ءاملع نمو

 يقفلا دماح خيشلاك اهنع نوعفادملا اذكو { امثريغو ( ٤٣٣/٨ ةينسلا رردلا ) فيطللا دبع نب

 يردنا دوعسمو يماط وبا رجح نب دمحاو ليخدلا ناميلسو يميصقلا هللا دبعو اضر ديشر دمحو

 دق هللا همحر يقفلا دماح خيشلا نا عم 3 افومدختسي } مهريغر ةركذتلا بحاص ديبع نب ميهاربإو

 ةوعدلا ) اهيلع قلطي نأ حرتقاو حلطصملا اذه مدختسا نم لك تاين يف ككشي نا لواح

 دقو ( باهولا دبع ر هدلاو ىلإ سيلو ! باهولا دبع نب دمحم خيشلا ىلإ بسنت انأل ( ةيدمحملا

 نازوفلاو يقفلا ةبلاطمو إ هريغو ةرهز يبا ىلع هراكنإ يف نازوفلا حلاص خيشلا نيرخاتملا نم هدلق
 امهنم حارتقا اذه ( دمحم ) همسا خيشلا نأل ( ةيباهولا ال ةيدمحملا ةوعدلا ) ةيباهولا ىلع قلطن ناب

 امنإو 3 اماحصا ءامسأب ىمست ال ةروهشملا بهاذملا بلغا نا : وهو ريسي ببسل ، بيجع بيرغ

 وه اذه لبنحو لبنحل ةبسن الثم يلبنحلا بهذملاف إ بهاذملا باحصا دادجا وا ءابآ ءامساب ىمست
 هلا هحر يقفلا خيشلا وا نازوفلا خيشلاو ز ( لبنح نب دمحم نب دمحا همسا ) لبنح نب دحا دج

 بهذملا ىلع نوقلطي الو 0 مسالا اذم ( ةلبانلا ) ةيمست هذه ىلع نوضرتعي ال امهعبات نمو

 يعلاشلا دج اذه عفاشو ) عفاشل ةبسن يعفاشلا بهذملا كلذكو 3 ! ( يدمحألا بهذملا ) يلبنحلا

 ىلع نوقلطي ال اذاملف ، ( عفاش نب نامثع نب سابعلا نب سيردإ نب دمحم : همسا يعفاشلاف عبارلا

  

 



 ١٨١ هيراضك تيأ ءاضإ

 مسا سيل ةفينح { ةفينح يبأل ةبسن ةيفنلا كلذكو ! ( يدمحملا بهذملا ) يعلاشلا بهذلا

 , يرعشألا نسحلا يبأل نيبستنملا ةرعاشألا كلذكو ؛ تباث نب نامعلا همسا امنإو ى بهذملا بحاص

 ( ةيضابإلا ) كلذكر ... نسحلا وبا مهنم نيذلا مهلك ةرعاشألا ةليبقل ميدق يلهاج دج رعشألا

 , ردانلا يف الإ هبحاص مساب ىمسي ابهذم دجت داكت ال اذكهو ... ، ضاب نب هللا دبعل ةبسن
 رفعج ر ل ةيرفعجلار ( يلع نب ديز ) ل ةيديزلاو ( سنا نب كلام ) ل ةبسن يكلاملا
 نع دعبا سيل باهولا دبع نب دمحم خيشلا بهذم ىلع ةيباهولا قلطي يذلاف © ( قداصلا
 . هريغ نع الضف } لبنح نب دمحم نب دحا عابا ىلع ةلبانحلا قلطي نمم باوملا

 نيدباعلا نيز فسيان نب رررس نب دمحم عابتا ىلع قلطي الثم نازوفلا حلاص خيشلا مث

 باقلا مريلا ةيفلسلا نيب عمسن نحنو ا اضيا ( ةيدمحملا ) اهيمسي ال اذاملف ( ةيرورسلا ) ةملك
 .0" خلا ... نيينانبلاو نييبطقلاو نيينابلألاو نييزابلاو نييلخدملاو نييماجلاك امب نوزبانتي

 نب دمحم روهظ دعب رهظ ( ةيباهولا ) حلطصم نا كل نيبت دقل - ممركلا ئراقلا يخأ - اذإ
 لبق يمالسإلا ثارتلا يف ركذ هل نكي ملف ، مهسفنا ةيباهولا هب فرتعي ام اذهو ، باهولا دبع

 نم اددع نا كل نيبتر ؛ باهولا دبع نب دمحم هيف رهظ يذلا نرقلا ، يرجملا رشع اثلا نرقلا

 فيكل ؛ هيلإ اربسني نا نم ةضاضغ نودجي الو ؛ هيلإ ءامتنالاو بقللا اذمب نورقي ةيباهولا ءاملع

 !؟ ( ةيباهَولا ) مه ( ةّيبهَرلا ر نأ ضعبلا ددري هلك اذه دعب
 وه اغنإ ( ةيبر ر يضابإلا حلطصملا نأ حضتاو 9 نآلا ةيلج تحضتا ةروصلا نا نظأ ماتخلا يف

 ةيضابإلا يل سيلو ، يبسارلا بهر نب هللا دبع وهو ةمكحملل لوالا مامإلل ةبن
 ملف باهولا دبع مامإلا ىلإ ( ةّييهَولا ر نوبسني نيذلل ةبسنلاب ىقح ( ةيباهو ) حلطصم
 . ( ةبهو ر اولاق امنإو ( ةيباهَو ر اولوقي

 رك دقو . يضابإلا ثارتلاو خيراتلا قمع يل هروذجب براض ( ةيبهولا ر حلطصم نا حضتاو
 تافلؤم ىتحو ةيضابإلا ريغر ةيضابإلا ءاوس رداصملا فلتحم يف ةغيصلا هذمب حلطصملا اذه

 رسيخالا حلطصملا اذه امنإو ! ( ةيباهولا ) ةغيصب حلطصملا اذه اهنم يأ ركذي ملو ، نيقرشتسملا

 ; ١٤٦ ۔٤٤١ص : ايبن سيلو ةيعاد . يكلاملا ا



 ١٨٢ هيراضك دا ءاضا

 هدعي يذلا باهولا دبع نب دمحم ىلإ ةبسن } يرجملا رشع يياثلا نرقلا يف رهظ ( ةيباهولا (

 . مهل امامإ ( ةيفلسلا ) ةيباهولا

 حاتجا يذلا قاقشنالا ببسب يرجملا فاكلا نرقلا يف رهظ دقل ( ةّيبهَولا ) حلطصم امأو

 ةنتف ببسب متسر نب نمحرلا دبع نب باهولا دبع مامإلا دهع يل ايقيرفإ لامش يف ةيضابإلا فوفص

 ليلجلا ياحصلا ىلإ باهولا دبع مامإلا فص يف اوفقو نيذلا ايقيرفإ لامش ةيضابإ بسنناف ! راكلا
 مهلارحما مدعو لئاوألا ةيضابإلا طخب مهمازتلا نع كلذب نيربعم . يبسارلا بهر نب هللا دبع مامإلا

 دروت ةيضابإلا تافنصملا تادب يرجملا ثلاثلا نرقلا يفو كلذ دعبو } نورخآلا فرعملا امك هنع

 ةيضابإلا ريس طخ مزتلا يضابز لكل اراعش حلطمملا اذه حبصاو . اهايانث يف حلطصملا اذه ركذ

 ... ناك نامز يأ يلر ناك امنيأ لئارألا

 



()١١( 

خبراتلافيزو جراوخلا





 هيراضح دا عاضا

 خير اًنلاُفيَرَو جراَوَعلا

 يل ءاوهأل امإ } ةيضابإلاب جراوخلا حلطصم قاصلإ ىلإ تالاقملا باتك نم ريثك باد دقل

 حلطسمر ؛ ةيبهذم تابصعتل رأ ؛ ةيسابعلاو ةيومألا ةسايسلاك تاسايسلا ضعبل ةمدخ مهسفنا

 ١ هحلاصم رأ هندابم قفو هرسفي دحا لكف . هب دوصقملا حيضوت ىلإ جاتحي مئاع مهبم ( جراوخلا (

 نم قيرف لكل ناك حلطصملا اذه نأ ىءارتي مدقت ام لالخ نمر " : يعباًسلا رصان خيشلا لاق

 نييومألا لبق نم ةقراملاو جراوخلا نيب طبرلا نم ودبي نيح ىلعف } اهيلوم وه ةهجو هيمدختسم
 حرصت امك } حدمتلاو ءانا ةدارإ مهراعشأر ةقرازألا تارابع نم حضتي { زمللاو مذلا دصق

 هلا دهشن جراوخلا ربخ اذهف ... » : هلوق يل جراوخلا ىلع ءانثلاب ضابإ نب هللا دبع ةرابع
 اذه هبحس عم « ... ابولقر اتسلار انيدياب ءايلرأ مهالاو نملو ءادعأ مهاداع نمل انأ ةكناللاو

 هعابتاو قرزألا نبا نم هللا ىلإ اربن اننا ريغ ... » : هلوق يف ةقرازألا نع بقللا

 . }) " « ... سانلا نم

 ىنعمب ناي جررخلاف ، مذلاو حدملا نيب حوارتت تاريسفت ةدع ىلع ناي جراوخلا حلطصمف

 لاقر . "_» ةئغ هن أوُدَعأل جورخلا اودارأ لو » : ىلاعت لاق 0 هللا ليبس يف جورخلا

 هللا ىلع ةرجا عق ذقَف تؤملا هكرنيل من هلوسرو هللا ىلإ اًرجاهُم هنيب نم جرخي نمَو » : ىلاعت
 . امذ سيلو هللا ليبس يف جورخلا وهو ريفنلا اذمب حدم وهف اذإ ؛ » « اميحر اًروُفَع هللا ناكو

 لعف امك قحلا ةمئا ىلع اجورخ ءاوس 3 مكاحلا ىلع يسايسلا جررخلا ىنعمب ناي كلذكو
 ةمألا تضترا يذلا يلع مامإلا ىلع هجورخب غاب ةيراعمف ؛ بلاط يبا نب يلع ىلع هجورخب ةيواعم

 جورخو ، مهجورخ ةيضابإلا رسفي ريسفتلا اذممر ؛ قحلا ةماقإ فدمب جورخلا نوكي دقو . هتمامإ

 حيحصلا جهنملا نع فرمما امل يلع مامإلا نع اوجرخ نيذلا ناورهنلا لها مهو مهل لوألا ليعرلا
 نينسملا نم ناتفناط نإو » : هلوق يل هباتك صنب هيف ىلاعت هللا مكح ءيش يف ميكحتلاب يضرو

 ١٤١. ۔١!٨ص . ةبئاغلا ةقيقحلاو جراوخلا ٠ يعباسلا ؤ')
 . ٤٦١ : مقر ةيا ى ةبوتلا ةروس ا"

 . ١٠٠ : مقر ةيأ 0 ءاسنلا ةروس »

  



 ١٨٦ هيراضح تدرأ ءاضإ

 هللا رفأ ىلإ ًءيفت ىنح يفنت يتا اوتاف ىرخألا ىلع امُهادخإ تفن ناق امه اوخللعاف اولتفا

 هجورخب غاب ةيواعمو . ) ي نيطسقُمْلا بحي ةللا نإ اوُطسفاو لذملا هت اوُخللصاق تٌءاق نإ

 ءيفي ىتح هلاتق ةلصاوم يلع مامإلاب ايرح ناكف . اهيلع امامإ ةمألا هتضترا يذلا يلع مامإلا ىلع

 نع هنم افارحنا دعي ةفالخلا رمأ يف ميكحتلاب يلع مامإلا ءاضر نأ الإ 8 قحلل حضريو هللا رمأ ىلإ

 . ١" ههجو هللا مرك يلع نع جورخلا اورثآف } ناورهنلا لها هلبقي مل ام اذهو . ةداجلا

 كلذ ىلع ةلثمألاو ، ملظلا ىلع ايسايس اجورخ مهجورخ نورسفي ممتارول عيمج يف ةيضابإلاف

 ىف ةيضابإلا لودلا مهتماقإو ، سابعلا ينبو ةيمأ ينب ماكح نم ةروجلا ىلع مهجررخك ةريثك
 . هللا عرشل ةقبطملا قرشملاو برغلا

 . ةمألا روهمج كلذ ىلع مهقفاو لب مهدحو ةيضابإلا هب درفتي مل روجلا ةمئأ ىلع جورخلاو
 لس نا ىلإ ةيديزلاو جراوخلا عبججو ةلزتعملا عيمجو ةنسلا لها نم فئاوط تبهذو " : مزح نبا لاق

 : اولاق ١ كلذب الإ ركملا عفد نكي مل اذإ ‘ بجاو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا يف فويسلا
 اوناك نإو ، كلذ مهيلع ضرفف رفظلا نم نوسايي الو عفدلا مهنكمي ةباصع يل قحلا لها ناك اذإف

 نب يلع لوق اذهو . ديلاب رييغتلا كرت نم ةعس يل اوناك رفظب مهفعضر مهتلقل نوجري ال ددع يل

 اهنع هللا يضر ةشئاع نينمؤملا مأ لوقو . ةباحصلا نم هعم نم لكو هنع هللا يضر بلاط يبا

 نسحلاو دمحو ريبزلا نب هللا دبع لوق وهو ... ةباحصلا نم مهعم ناك نم لكر ريبزلاو ةحلطو

 . نيعمجأ مهعيمج نع هللا يضر ةرحلا موي نيمناقلا راصنألاو نيرجاهملاو ةباحصلا ةيقبو يلع نب

 نب سناك مهعيمج نع هللا يضر ةباحصلا نم هالاو نمو جاجحلا قسافلا ىلع ماق نم لك لوقو

 يرتحبلا نباو ريبج نب ديعسو ىليل يبا نب نمحرلا دبعك نيعباتلا لضافا نم انركذ نمم لكو كلام

 نم ريثك ءامسأ ركذو 5 " ... رانيد نب كلامو يرصبلا نسحلاو يدزألا يملسلا ءاطعر يئاطلا
 يح نب نسحلاو ةفينح يباك ءاهقفلا لاوقأ هيلع لدت يذلا وهو ... " : لاق مث } مهعابتأو نيعباتلا

 . ١:ملر ةيا .:تارجحلا ةروس »

 ٠ ٨٨. ٠٢٧ص ث ةبناغلا ةقيقحلاو جراوخلا ، يعباسلا ا



 ١٨٧ هيراض درا ءاضإ

 كلذب قطان امإ ثيدحو ميدق نم انركذ نم لك نإف مماحصاو درادو يعفاشلاو كلامو كيرشو
 . '» " اركنم هرار ام راكنإ يف هفيس لسب كلذل لعاف امزو هاوتف يل

 فرشر حدم وه لب مهل امذ سيل . نيرئاجلا ماكحلا ىلع يسايسلا ةيضابإلا جورخف اذإ
 امك ةمالا روهمج هيلع مهقلار دقل لوقلا اذمب مهدحو اودرفني مل كلذك . هيلع ءانثلا نوقحتسي

 . مزح نبا مالك نم انيار

 لراح دقر { نيدلا نم قررملاو ةيمالسإلا ةلملا نم جورخلا ىنعمب ( جراوخلا ) حلطصم ايو
 بحسني عبطلابو 6 ‘"» ناوّرْهئلا لها نم يلع مامإلا نع نيجراخلاب ةمهتلا هذه قاصلإ ضعبلا

 باتكلا ضعب لراحي دقر . ةيضابإلل لوألا ليعرلا مه ناررْهَلا لها نأل ةيضابإلا ىلع مكحلا

 , ") ةعامجلاو ةنسلا لها ىلإ مهرقاو الادتعا جراوخلا قرف رثكا ةيضابإلا نإ لوقلاب وجلا فيطلت
 إ نوملسملا هب نزويو ساقي يذلا نازيملاو سايقملا يه تحبصا ") ةعامجلاو ةنسلا لهأ ناكو

 اوتعنيو ةيمالسإلا ةلملا نم مهجارخإ متي ىتح ناورهنلا لها هبكترا يذلا مرجلا ام نكلو

 مامإلا ىلع اوجرخ نيذلا مهدحر مه لهو ا؟ يلع مامإلا ىلع اوجرخ مهمنألا ، جورخلاو قورللاب
 هلع جرخي ملاو } 0 ١؟ لما موي نيؤملا ما ةشئاعو ةحلطو ريبزلا هيلع جرخي ملا ، !؟ يلع
 لها صخ اذامل !؟ نارَرهَلا لها هب تعن امب نوتعني ال اذاملف » !؟ نيقص موي ماشلا لهاو ةيواعم

 !؟ مهريغ نود جورخلاو قورملاب ناورهنلا

 ؛ نانبل 8 توريب ى ةفرعملا راد ، ٤ج . لحنلاو ءاوهألاو للملا يف لصفلا ء يرهاظلا ( مزح نبا ) دمحا نب يلع ؤ»
 .٢٧١!۔٢٧١؛١ص ي م٦٨٩١ /ه ٦١.

 ٠ نانبل ٨ توريب ٠ ركفلا رلد ٠ ليكولل دمحم زيزعلا دجع : عت ٠ لحنلاو للملا . يناتسرهشلا ميركلا دبع دمحم )"(

 ؛ ندرالا ى نامع 0 ثارتلا زكرم . ةيوبنلا ةنسلل ةيفلالا ةبتكملا ى راطوألا لين ى يناكوشلا يلع نب دمحم ۔-٥١١“ص
 . ٢٥١/٧٠٢٦٧٢/١ م٩٩٩١ /ه ٩

 . ( «.ل-عھم. ) ناميإلا ءادن عقوم 6 نودلخ نبا غيرات٠. نودلخ نيا ۔٦/٨٤١ . لماكلا ٠ دربملا ا"

 ٢٤٦/٧. . قباس ردصم . يناكوشلا ۔ ٦

 . ةريثك ةأشن فورظ هلو تالزاستلاو سبللا نم اريثك ريثي ةنسلا لها حلطصم " : دواد وبا رقص يملس /د لوقي ا')
 وأ يهتنلا بتاجلا يف ءاوس ةيمالسإلا ةيركفلا سرادملا نيب خرشلا قيمعت يف مهاس ارود ةيسايسلا حلاصملا هيف تهعل

 عويش ىلإ ىدا امم اهريغ نم رثكا ةينيد ةيعرش اهسفن يطعتو حلطصملا اذه ركتحت بهاذملا ضعب تحبصاف . يدقعلا
 ةيقادصملا ىدم ةفرعمو ديدج نم هيف رظنلا ةداعإ نيثحابلا وعدأ يننإف كلذل ٠ اهل ةفلاخملا بهاذملا دض ريفكتلاو عيدبتلا

 . ( شماهلا ٦٢ص ى ديز نب رباج مامإلا ه رقص يماس : رظنا ) " رخا نود بهذمل هلعجت يتلا ةيعرشلا وا اهلمحي يتلا
 .م٠٠٠ / هه ٦١ ! يقئلا رلدصإلا ٠ خيراتلل ٨ ثارتلا زكرم . ١ج ٠ طايخ نب ةفيلخ خيرات ٠ طايخ نب ةفيلخ اث

 . ٤٠١ص ى ( خم ) ةاقتنملا رهاوجلا " يداربلا ۔٧/١٤٢ . ةياهنلاو ةيادبلا ى ريثك نبا ۔١٨١ص ث ندرالا . ناتع
 ٦ قباس ردصم ى طايخ نب ةفيلخ . ١/,١٩١.١٩٣ 0۔ ريثك نبا ٨ قباس ردصم 6 يداربلا ۔٥٥٢٦,/٧ ؛ قباس ردصم ٠٨

 ص١٠٦.



 ١٨٨ هيراضل را ءاضإ

 دقف ناورهنلا لها ىلع قبطنت امنأو جراوخلا يف الي لوسرلا ىلإ بسنت يتلا تاياورلا اماو

 اهيف ام نيبو { ( ةبئاغلا ةقيقحلاو جراوخلا ) ميقلا هباتك يف يعباسلا رصان خيشلا اهتساردب لفكت

 . روكذملا باتكلا يف اهدجي اهدارأ نمف ، سبللاو فعضلا هجوا نم

 هرسفيو هب فرتعي ناك لب جراوخلا بقل نم فكنتسي مل ةيضابإلل لوالا ليعرلا نا ظحالملاو

 ةحابتساب وأ نيدلا نم جورخلاب سيلو رم امك روجلا ةمئأ ىلع يسايسلا جورخلاب لئاوألا مهتملا

 ليلق دعب ركذنسو ؛ ءاوهألا باحصأ ضعب ىري امك مهلاومأ منغر مهيرارذ يبسو نيملسملا ءامد

 ؛ يسايسلا جورخلا كلذب نيدصاق جراوخلا حلطصم ةيضابإلا ةمنأ اهبف مدختسا صوصنلا ضعب
 . ناوكذ نب ماس مامإلا صنو ضابإ نب هللا دبع مامإلا صنك

 يبسر نيملسملا ءامد ةحابتسا ةيرفصلاو تادجنلاو ةقرازألا معزو رمألا روطت ال نكلو

 لكب ةنتفلا هذه نم مهفقوم اونيبو ؤ مهيلع اودرو مهنم ةيضابإلا اربت ، مهلاومأ منغو مهيرارذ

 ؛ مهلاومأ منغ الو مهيرارذ يبس الو قح ريغب نيملسملا لتق نوزيجي ال منأ وهو إ حوضرر ةحارص
 ناك ( م١١٧ / ه٢٩ : ت ر ديز نب رباج ءاثعشلا وبا مامإلا يضابإلا بهذملل سسؤملا مامإلا
 مهيلع كلذ اركنتسم مهئامد ةحابتساو كرشلاب نيملسملا ةماع ىلع مهمكحر جراوخلا شقاني

 دبز نب رباج نا ( ه٢ : ق ) بئاسلا نب مامض ركذيف { نيملسملا ةيقبل مهريفكت امظعتسمر

 هللا مرحو . ىلب : نولوقيف ؟ نيدب نيملسملا ءامد هللا مرح دق سيلا : مهل لوقيف جراوخلا ناي ناك

 دعب نيدب برحلا لها ءامد هللا لحا دق سيلوا : لوقيف } ىلب : نولوقيف ؟ نيدب مهنم ةءاربلا

 : نولوقيف ؟ نيدب امم رمألا دعب نيدب مهتيالو هللا مرحر : لوقيف ، ىلب : نولوقيف ؟ نيدب اهميرحت

 نايفس وبا لوقي مث . ءيشب هنوبيجي الو نوتكسيف ؟ نيدب اذه ادع ام لحا لهف : لوقيف 2 ىلب

 يل مهلوقب لاق نمو قرزالا نب عفان باحصأ ءالؤهو : اقلعم ( ه٢٦ : ق ) ليحرلا نب بوبحم

 . "» نيدب نيملسملا لاومأ لالحتسا

 ناورم نب كلملا دبع ىلإ هبانك يف ( م ٠٥ / ه٦٨ : ت ) ضاب نب هللا دبع مامإلا دجو

 يسو مهلاوما منغو نيملسملا ءامد اوحابساو مهيفلاخم اورفكف اوفرحنا امدنع جراوخلا نم أربت

_ - 
 يح . ٧٦٢/١ . ريسلا ؛ ىخامشلا ۔٢٩٠٢ ۔٦/٨٠٢٦ . خناشملا تاقبط ، ينيجرنلا 0١

 



 هيراضح ديأ ءاضإ
 ١٨٩

 نملو انؤادعأ مهاداع نل انأ ةكنالملاو هللا دهش 6» جراوخلا ربخ اذه ... " : لوقيف ، مهيرارذ

 ثعبنو انتم اذإ هيلع توغنو انشع ام كلذ ىلع شيعن } انبولقو انيدياو اننسلاب انؤايلوأ مهالاو

 ىلع ! جرخ نيح ناك دقل . هعابتأو هعيصو قرزألا نبا نم هللا ىلإ ءارب انإ . انبر دنع هيلع
 . 0"}» ١ ... مهنم لا ىلإ اربنف " همالسإ دعب رفكو دتراو ثدحا هنكلو . انل رهظ اميف مالسإلا

 هنريس يل ( م٩١٧ / ه١٠١ -م٧١٧ / ه٩٩ : نيب يح ر يلللا ناوكذ نب ملاس اذهو
 جراوخلا نيبو } قحلا نع فارحنالاو ملظلاو روجلا ىلع ىلع يسايسلا جورخلا نيب قيقدلا قرفلا حضوي

 ١ يلع مامإلا نع ناورهنلا لها جرخ اهلجأل يتلا ميقلاو ئدابملا اوفلاخف مهيفلاخم اورفك نيذلا

 ىضم نم ليبس نوضريو هدحر هللا نومكحي ) نيملسملا جراوخ كلذ ىلع تعباتت مث " : لوقيل
 . مفوضرعتسي الو { مهئاسن جررف نولحتسي الو . مهموق ةيرذ نولتقي ال } نيملسملا نم مهلبق

 جرخ مث ... مهريغ ىلإو مهيلا ةنامألا نودؤيو . مهنم ثاريملا نوعطقي الو ، مهلاوما نوسمخ الو
 مف مث ") جراوخلا نم مهلبق ناك نم ةريسب هللا ءاش ام اونكمف إ هباحصاو قرزألا نبا مهدعب نم

 مهتحكانم اومرحو ! مهنم ثاريملا اوعطقف } ناثرألا ةدبع لزانمب مهولزنا نا موق ناننش مهمرج

 هيف مهوفلاخ دقلف ، نولوتي نم هب لمع ىده كلذ نكي نإف ، مهٹراوو نولوتي نم مهحكان دقو
 ابس اولحتسار هب لمع نم مهتيلوتب اولض ةلالض كلذ نكي نإو } هب لمع نمم ةءاربلاب مويلا اونادو

 لها مهدعب نم ناك مث ... مهضارعتسار مهيرارذ لتقو مهلاومأ سمخو مهناسن حاكنتساو مهموق

 حاكن نم اولحتسا مث ا ناثرألا ةدبع ةلرتمب منأ مهموق ىلع اودهشف . هباحصاو ةدجن ةماميلا

 . })" ... مهحنابذو نيكرشملا ءاسن نم هللا مرح ام مهحنابذ لكاو مهئاسن

 جراوخلا داهج ربتعي ( م٢٦٧ / ه٥٤١ : ت ر ةميرك يبا نب ملسم ةديبع وبا مامإلا ناكو

 ةيضابإلا ةمنأ نم ددع ناكر . مهلاومأو نيملسملا ءامد نم هللا مرح ام مهلالحتسال كلذو ةعاط

 . ( م٩١٧ / ه١٠١ - م٧١٧ / ه٩٩ : نيب يح ) كامسلا نب رفعجك جراوخلا نولتاقي

 يل ادهشتسا نيذللا ، ( م٩١٧ / ه١٠١ -م٧١٧ / ه٩٩ : نيب يح ) بتاك نب تائحلار

 . ريدح نب سادرم لالب يبا جورخكو ناورهنلا لها جورخك روجلاو ملظلا دض يسايسلا جورخلا دصتي 0
 . ٢٢٥ ۔٢٤٣٣ص . ةوعدلا جهنم م رصن دمحم : رظنا ناورم نب كلملل دبع ىلإ ضابإ نب هللا دبع باتك ")
 , روجلاو ملظلا دض يسايسلا جورخلا دصتي ا}
 . روجلاو ملظلا دض يسايسلا جورخلا دصتيا"
 . ٢٦١٨ ، ٥٦٢ص ى ةوعدلا جهنم ا رصان دمحم : رظنأ ناوكذ نب ملاس ةريسا



 3 هيراضح ديأ ءاضا

 / ه٣٣١ : ت ر دوعسم نب ىدنلجلا مامإلا هب ماق ام كلذكو ؛ "» جراوخلا دض مهلاتق

 يل هيلع ءاضقلاو - ةيرفصلا نم - يجراخلا نابيش ةلتاقم نم نامعب عبابم مامإ لرأ ( مء٠

 / ه٤٤١ : ت ) يرفاقلا باطخلا يا مامإلا ةلتاقمو ؛ "» ( ةميخلا سار ر رافلج ةكرعم
 . "> مهيلع ىضقل } نارَرقلا لها هرصتسا ام ةيرفصلل ( م ١

 يل ( م٦٩٧ / ه٠٨١ - م١٩٧ / ه٥٧١ نيب يلوت ) بيبح نب عببرلا مامإلا لوقيو

 { مهيلع لومحم مهاطخف مهلوق ىلع اوقب نإف لعفلا ىلإ لوقلا اوزواجتي ىتح مهوعد " : جراوخلا

 . ) " للا مكحب مهيف انمكح لعفلا ىلإ هوزرابت نزو
 ةروهشملا هتبطخ يف ( م٧٤٧ / ه٠٣١ : ت ر يراشلا فوع نب راتخملا ةزمح وبا لاقو

 ةنيدملا لها اي " : مهيلع ىرتفا نم نوريثكلا اهلهج يتلا ممقديقعو ةيضابإلا ركف انيبم ةنيدملا لهأل
 . }) " ... ارئاج امامإ وأ ، باتكلا لها نم ارفاك وأ ! نلو دباع اكرشم الإ مهنم نحنو انم سانلا

 امدنع ةيرفصلا ىلع دري ( م٦٩٨ / ه٣٨٢ : ت ر يسوملا حتف نب سورفغ خيشلا دجنو

 اولحتساو { ديحوتلا لهأ نم رئابكلا لها كيرشتب ةيرفصلا تلاقو " : لوقيف ةلبقلا لها اورفك
 هلع هللا يبن هتريسب نسي ملو هللا هعرشي مل انيد } هللا ىلع ةارج مهلاومأ ةمينغو . مهيرارذ يبس

 نم مهيلع لخدف . لدعلا نم تجرخو قحلا تفلاخ ةهبش ليرات كلذ ىلع اولراتو ؛ مالسلا
 . "» " هل ةيامف ال ام لالضلا

 ةيضابإلا ةلماعم تريغت لهف ، ىلرألا ةثالثلا ةيرجهلا نورقلا يف ةيضابإلا ةمئأل ةبسلاب اذه

 دمحم نب يلع نسحلا وبا مامإلا اذهف { ال عبطلاب ؟ تلت يتلا نورقلا يل مهنم مهفقومو مهيفلاخمل
 امع لاسو " : نيملسملل مهريفكت جراوخلا ىلع اركنم لوقي ( ه٥ : ق ) ناَمُعلا يوتبلا

 . يدشارلا ١٤١- ۔٠٤١ص ى ةلجسم ريغ رشنلا راد . ةيضابإلا لوصا يف ةيضفلا دوقعلا ا يثراحلا دمح نب ملاس ")
 . ١١٢ص ى ههتفو ةديبع وبا مامإلا
 , ٩٦/١ 6 نايعالا ةفحت . يملاسلا ()

 ةرل: . )
 ۔١/٥١١ . ريسلا ٠ يخامشلا ۔٩٦٢٦۔١/٦٢ . خناشملا ذاشملا تاقبط . ينيجرنلا ۔٤٦ا۔٠٦"ص ٠ ةمئالا ريس . ءايركز وبا

 . ٢٢٨ ۔٤/٧٢٢ . خيراتلا يف لماكلا . ريثالا نبا ١٨ ١
 1٤٠٠ ١ه / ٨٠م ٠ . نامع ةنطلس . يور . ةماقتسالا ةبتكم 6 جرلوخلاو ةيضابإلا نيب قرفلا ، شيفطا ميهاربإ )"ر

 . ٥ص
 . ٢!٩٤ص ى م٦٨٩٦١ / ه٤١!٧٠ : ١ط . ركفلا راد . ٣٢٢ج ، يناغألا . يناهفصالا جرف وبا ()

 .١١ص . ةيفاصلا ةنونيدلا ٥٨ سوررمع 3

 



 هيراضك درا ءاضإ
 ١٩١

 مهتيمستو مهيبسر . ثدح ريغ نم . ةلبقلا لها لتق نم اولحتساو ةرجهلا نم جراوخلا لحتنا
 ؟ كرشلاب

 فلسلا نم قافتالاب ةرجملا اماف ! ليبسلا ءاوس نع لاض جراوخلا نم كلذب لناقلا : هل ليق
 كلذ دعب ناك دقو . مويلا دعب لاقو . ةكم حتف دعب ةرجه ال : لاق . ةكم حتف دعب الي يبنلا نا

 مهيلعو ةدوملاو ةيالولا مهلو ! نيملسم نومسيو مهدالب ىلإ نوعجريو . اجاوفا هللا نيد يف نولخدي
 لها نم ةيزجلا ىلعا وا حلاص را ملساف هيلإ جرخ نممر . هيتاي نمت مالسإلا لبقي ناك دقو ، رصنلا
 تناك دقو إ حتفلا دعب ةرجهلا يل مهلوق لطبي ام كلذف ؛ هنيد ىلعو هدالب يل رقأو هنم لبف . ةمذلا
 ؤ ةليح نوُعيطَسن ال » : ىلاعت هللا لاق نيذلا نيفعضتسملا هللا رذع دقو . حتفلا لبق ةرجهلا

 , ناك ام ثيح رجاهم هنإ : لاقر مالسإلا دار نمم لبقي ولي يبلا ناك دقو ؛ » « ًاليبس نوذنتهن
 نم ةلا هرقأ نمو ! كلذ هنم هلوسرو هللا لبق دقو ... ةكمب سابعلا ناك دقو . مهريغو ةعازخ لثم
 مكحي راد لك ن : مهلوق نالطب ىلع ليلد ! اليبس نودتهي الو ةليح نوعيطتسي ال نيذلا ءافعضلا
 مهايإ مهتيمست امار } جراوخلا نم اطخ اذهف ... ةسح دحا نم اهيف لبقي ال هللا لزنا ام ريغب اهيل
 فالخ زي هللا لوسر لاق دقر ؛ ميظع اطخ كلذف { دادترالاو } بنذ ريغ نم رفكلاو كرشلاب

 مهزامد يلع مر اهولاق اذإف ، هللا الإ هلإ ال : اولوقي قح سانلا لتاقأ نا ترمأ » : كلذل

 . ' ه ... ةلبقلا لها لاوما ليلحت لو . ةرجهلا يف مهلوق لطي ام اذهف ؛ ‘"> « اهقحب الإ مهلاومأو

 . ءاسنلا ةروس : اليبنم نوئتهن الو ةليح نويطتنز ال نانلولاو ءانمئلاو لاجزرلا نيم نيفغنضتتشلا الإ » : ةلماك ةيآلا اا
 . ٩٨ : ةيال ١ مقر

 ديز نب رباج نع ةديبع يبا نع ٤٦٤ ( ٠ ) مقر ثيدح ‘ ( ١٧ ) باب . داهجلا باتك ا هدنسم يف عيبرلا مامإلا هاور )

 ينم اومصع اهولاق اذلف هللا الإ هلب ال اولوقي ىتح سانلا لقاقا نا ترمل " : 5 هللا لوسر لاق : لاق سابع نبا نع
 باتك يف بيرق ظنلب رمع نب هللا دبع قيرط نم هحيحص يف يراخبلا مامإلا هاورو ؛ " اهقحب الإ مهلاوماو مهءامد
 , ( ٢٨ ) باب ، ةالصلا باتك يف بيرق ظفلب كلام نب سنأ قيرط نمو . ( ٢٥ ) مقر ثيدح ى ( ١٧ ) باب ى ناميإلا
 مقر ثيدح ى ( ١٠٦ )باب 6 ريسلاو داهجلا باتك يف بيرق ظفلب ةريره يبأ قيرط نمو 0 ( ٢٩٢ ) مقر ثيدح

 ثيدح 7 ( ٨ ) باب ، ناميإلا باتك يف بيرق ظفلب ةريره يبل قيرط نم هحيحص يف ملسم مامإلا هاورو ! ( ) ٢٩1٦
 : رظنا 1٠٥ ٢)‘)( ) مقر ثيدح 6 ( ٤ )باب : ةباحصلا لناضف باتك يف بيرق ظفلب قيرطلا سفن نمو . ٦٢١٠) )مقر

 ح رش ٠ يرونلا ۔١؟٦/٨ . ١٠٦. ٦٥٤ . يرنبلا عتف ٨ رجح نبا ٠ ٢٦ حيحصلا عماجلا ٠ بيبح نب عيبرل

 .(٤٤١۔٥١/٢٤١ . ١٧٩ ۔١/٨٧١ ث ملسم حيحص

 / ه١ ٠٤! . ناع ةنطلس ٠ ةفاقثلاو ثارتلل ةرلزو ى ١ ج. يويسبلا نسحلا يبا عماج ٠ يويسبلا دمحم نب يلع ٥)

 ٢٦٢٢. ۔٢٢٦٢؟ص . م (١٩٨



 ١٩٢ هيراضح ديا ءاضإ

 نم ( م٥٧١١ / ه ٥٧٠ : ت ر يالجراولا ميهاربإ نب فسوي بوقعي وبا ةمالعلا مامإلاو

 ثيح لناوألا ةيضابإلا ةمئا هلاق ام دكؤي سداسلا يرجملا نرقلا يف ةيضابإلا ءاملع

 مُكلإ مُهوُمُعَطأ نإو » : يل هللا لوق اولوات نيح هيوذو قرزألا نب عفان جراوخلا ةلزو " : لوقي
 ؛ "" " اهرغصأ ولو اوتأ ام يصاعملا نم اونأ نيح ديحوتلا لهال كرشلا اوتبلاف . ") ي ن .

 كرشا ريبكو بونذلا نم ريغص يف ولو ىلاعت هللا ىصع نم نأ اومعز ممنإف ةقراملا اماو " : لاقو
 مسالاب اوضقف . نومكرثشُمل مكلا مُهوُمَْطأ نإو » : لجو زع هللا لوق اولواتو ، ميظعلا هللاب

 ذخاو ، لاجرلا لتق اولحتساف إ ماكحألاب اوبقعو ؤ كرشم هنا لجو زع هللا ىصع نم عبمج ىلع
 نيدلا نم نوقرمي يتمأ نم اسان نإ » : 5 هللا لوسر لوق مهبسحف . لايعلل يبسلاو ، لاومألا

 ىرامتنو 3 انيش ىرت الف حدقلا يف رظنتو 3 ائيش ىرت الف لصنلا يف رظنتف ةيمرلا نم مهسلا قررم
 . ةعيرشلا اوسكع ممأل . مهنم ةياررلا هذمب ءيش هبشا لي دمحم ةما يف سيلف 5 ' « قوفلا يل

 3 هللا لوسر دهع ىلع اوناك نيملسملا نأل . ماكحالاو ءامسالا اولدبو {} نطبل ارهظ اهوبلق

 . ٠ 6٨ ... نيكرشملا ماكحا مهيلع يربت الو نوصعي
 جهلا سفن ىلع اوراس نيرخاتملا ةيضابإلا ةمئأ نا دجو ! نيمدقتملا ةيضابإلا ةمئأل ةبسنلاب اذه

 : ت ) يليلخلا نافلخ نب ديعس ةمالعلا مامإلا لالا ليبس ىلع ركذنل . ةلما ديق هنع اوفرحني مل

 . :١٦ : ةيألا نم . ماعنالا ةروس ()

 ٢٨. . ناهربلاو ليلدلا " ينالجراولا بوقعي وبا ا")

 يردخلا ديعس يبا نع ديز نب رباج نع ةديبع يبا نع . )٢٦( مقر ثيدح . )٥( باب . هدنسم يف عيبرلا مامإلا هاور '}
 عم مكمايصو مهتالص عم مكتالص نورقحت موت مكيف جرخي " : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس : لاق
 . ةيمرلا نم ..- قرمي امك نيدلا نم نوترمي مهرجانح زواجي الو نارقلا نوزرقي مهلامعا عم مكلامعاو مهمايص
 لاق " قوئلا يف ىرامتتو انيش ىرت الف شيرلا يف رظنت مث انيش ىرت الف حدقلا يف رظتت مث انيش ىرت الف لصنلا يف
 يف يراخبلا هاورو ؛ رتولا هيف عضوي يذلا مهسلا شيرو ةديدحلا هيف يذلا مهسلا حدقلاو مهسلا ةديدح لصللا : عيبرلا
 ثيدح )٢٥( ٨ باب . ٠ بقانملا باتكو 6 )٢٢٤٤( مقر ثيدح )٦( ٠ باب . ءايبنالا ثيداحا باتك . هحيحص

 باب . ةاكزلا باتك ، هحيحص يف ملسم هاورو ؛ )٤٢٥١( مقر ثيدح . )٦٦٢( باب 0 يزاغملا باتكو ء )٢٦١٠( مقر
 ؛(٢٧٢ )٦٦. باب " )٢٩( ةنسلا باتك 6 هننس يف دواد وبا هاورو ؛ )١٠٦٤( مقرو 0 )١٠٦٢( مقر ثيدح . )٤٧(

 ۔١١ ۔١/٥١ . حيحصلا عماجلا ، بيبح نب عيبرلا : رظنا ) )٤٢٥٤( مقرو . )٤٢٥٦( مقرو 6 )٤٧٢٥١( مقر ثيدح
 ناميلس دواد وبا - ١ا٢ ١١٧. ! يوونلا حرش . يوونلا - ٧٦٦. ٨/!٨ . ا٤٦ ۔ا ٦٦ ؛ييرابلا تف ؛ رجح نبا

 ؛م٠٠٠٢ / ه١إا١٢٦ : ١ط . نانبل م توريب 0 يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ؛ ننسلا باتك ى يدز , ثشالا نإ
 ٨ص

 . ٤٤ ۔١/٣٤ . ناهربلاو ليلدلا . ينامرلا ٠)



 ١٩٢ هيراضك درا ءاضا

 كارشإلاب ةلبقلا لها ىلع مكحلاب لجعت نا كايإ مث كايإ " : لوقي ثيح ( م٠٧٨١ / ه ٨٧

 , "» " كالهإلاو كالهلا عضوم هنإف هلوصاب ةفرعم لبق نم

 ةفرعم بجت " : ( م٤١٩١ / ه٢٣٣١ : ت ر شيفطا فسوي نب دمحم ةمنألا بطق لوقيو

 ام ميرحت را ! هلتق ميرح ر إ هندب يل رض ميرحت ةفرعم عم ديحوتلل هيبسو دحوملا بلس قوس مرحت

 وأ هبلس را دحوملا لام لحا نمو ... مالسإلاو ديحوتلا ىلع همد قاره) ميرحت وأ } هتوم ىلإ يدؤب
 . '} " ... كرشأ هيبس

 نا ملعاو " : ( م٤١٩١ / ه٢٣٣١ : ت ر يلاسلا ديح نب هللا دبع ةمالعلا مامإلا لوقيو

 يل وزغلل جرخت يلا ةفئاطلا يهو ! ةجراخ عمج هنأل إ احدم لرالا نامزلا يف ناك جراوخلا مسا

 ةرثكل امذ راص مث . ") ةدغ هن أردعأل جورخلا أرذازأ زو » : لجو زع لاق 9 ىلاعت هللا ليبس
 هب دبتسا نبح هحابقتسا داز مث ، نامزلا رخآ كلذب فصتا نميف مذلا ثيداحا نيفلاخملا لبرات

 ابباحصا ىرت مث نمف ! اهريغل تحبقو اهببس ىفتخا يتلا ءامسألا نم وهف ، ةيرفصلاو ةقرازالا
 . 'ث}) " ةنايدلا يف مهتماقتسال ةماقتسالا لهاب نومستي انإو كلذب نومستي ال [ ةيضابإلا دصقي ]

 ثيح . هلمات انب يرح مهيفلاخمل ةيضابإلا ةرظن لوح ( نايعألا ةفحت ) يف ميق مالك هلو

 لهار انموق دوهعب يلونو } مهريغ رأ انموق نم اهيلع انماتسا نم ىلإ ةنامألا يدؤنو ... " : لوقي

 يل مهلتق الو انموقب كتفلا ىرن الو ... مهريغو انموق نم انراجتسا نم ريجنو } مهريغو ةمذلا

 ةكمب ناك نمم نيملسملا نم دحا هلعفي ملو إ هباتك يف هب رماي مل هللا نأل } الالض اوناك نإو رسلا

 مرحت ال مهتنراومو انموق ةحكانم نأ ىرنو ... ؟ ةلبقلا لهاب نحن هلعفن فيكف ، نيكرشملا نم دحاب
 هلعل هنا ملعن مل امب اتلبق لبقتسي نم ادحأ فذقن نا ىرن الو ... اتلبق نولبقتسي اوماد ام انيلع

 كلذب مهو مهموق نم انزلا نم ءيرب هنا نوملعي نم فذق نولحتسي نيذلا جراوتخلل افالخ

 نم ريغصلا لتق ىرن الو . ةلبقلا نولبقتسي اوماد ام فيسلاب انموق ضارعتسا ىرن الو ... نولضم

 . ١٤ص ى داحلا فيسلا " يبونقلا : نع القن ٢٤٤/١ ى ناميإلا دعاوق ديهمت ، يليلخلا نافلخ نب ديعس ا
 ١) صلاقلا ملعلاب هونملا صلاخلا به ذلا _ شيفطا فسوي نب دمحم ٠ يرماضلا ةبتكم ٠ نامع ةنطلس . بيسلا . ط٢ :

 ٩ /ه ١٩٩٨ ص ث م ٤١٦.

 . ٤٦ : مقر ةيآ . ةبوتلا ةروس »

 ٧ ما٢٩١ . نامع ةنطلس ، يور ؛ ةيبهذلا عباطملا ، !ج ى حيحصلا عماجلا حرش ث يملاسلا ديمح نب هللا دبع ا')

 . ٩٩ص

 



 ١٩٤ ةيراض ديا ءاضإ

 يبلا ةرجهل انموق راد نم ةرجملا لاحتنا ىرن الو ... مهريغ الو البق لما

 ... هموق راد نم هباحصاو

 لوقي هدجنو

 )) ه

 ,]| :")ماظنلا رهوج يف
 نج لوغلا لفأ ناز
 ةقرام تراَصَر تلغ جراوخ

 انيكرنما مكحب اومكحف
 امك فيسلاب سانلل اوضرعف

 اوحتسا هن مف نك نإو

 ةفاز ةرفص ايد نم
 انيملا ةاقب ىلع الهج
 اَمتفَم مهنم لاا اوُنَحتسا دق
 م و ٠ 1 1 . و

 راثآلا م رابخ ا هلمج

 انرب كشت ال مُهْنمَر

 ُمُيتزرا راتخملا ةمأو

 راتخملا نع مهيف تذزَوَو

 زغ قوز مهيو
 : " ةقيقحلا فشك يف لوقيو

 اذاضلا بلا ال نخلر

 اتف نشتفجلاب ىئأ نم
 لالص مهنيد يف اودقَاَو ًالقما اوضقت ات اذإ لإ
 مهقح نم كاذ نَبسخَنَو مهن باوثشملا رتل اتم

 نأ ىراو " : لوقي ( م٥١٦٩١/ ه٥٨٣١ : ت ر شيفطا ميهاربا قاحسإ ابأ خيشلا دبنر

 اهلك رئابكلا مهدنعف ةيرفصلاو ةقرازألا ىوس { الإ سيل تاحالطصالا يف ةمالا نيب فالخلا
 مهعئاقوب نادلبلا اوبرخو مهئاسنو نيملسملا ءانبأل يبسلاو لاومألاو ءامدلا اولحتسا كلذل . كرش

 نيب قرفلا ) ناونع تحت ةميق ةرصتخم ةلاسر - هللا هحر - فلا دقو ؛ 0 " ةلوهملا ةيخيراتلا

 اذاقنضا مهتداهش قول
 2٠, ٠ِ 1 . ٤ ٠

 اسق قوقحلابو انناوخإ

 . ٧٩ ۔١/٨٧ . نايعالا ةفحت ى يملاسلا )

 ١ نامع ةنطلس . ةثيدحلا ناولألا ةعبطم ٠ ج٢ ٠ نايدالاو ماكحألا يملع يف ماظنلا رهوج ، يملاسلا ديمح نب هللا دبع ()
 . ٢؟١٢ص

 حيحص ىلإ ةداعسلا حاتفم باتك نمض ترشن 0 ةقيرطلا لهج نمل ةقيقحلا فشك ةموظنم ، يملاسلا ديمح نب هللا دبع ا}
 . ٢٠٤ ۔٢٠٢ص . نامع ةنطلس ٠ بيسلا . يملاسلا نيدلا رون مامإلا ةبتكم . ةدابعلا

 . نامع ةنطلس 9 عيزوتلاو رشنلل ةينامعلا رادلا . ةيضابإلا ملاعملا ىلع ةيمالسإ ءاوضا ى تشوعا ديعس نب ريكب ؤ
 ص٦٨ .



 ١٩٥ هيراضح ديا عاضا

 ةكبشلا عناوم ضعب يل ةضررعم كلذكو . 0 ةلرادتمو ةروشنم يهو ( جراوخلاو ةيضابإلا
 . _» ( تنرتنإلا ) ةيملاعلا

 يل هدجم . للا هظفح يليلخلا دمح نب دمحا ةمالعلا خيشلا ةحامس تقولا اذه يف ةيضابإلا عجرمو
 سرادملا عابتا مفاوخز ىلإ ةيضابإلا ةرظن زربي هتارضاحم هتافلؤم يفو تابسانملا نم ديدعلا
 الثم كلذ نمف ، جراوخلاو ةيضابإلا نيب قرفلاو . مهعم لماعلا يف مهجهنمو ، ىرخالا ةيمالسإلا
 سيل ةلدتعم ةفئاط ةيضابإلا نأ نيح يل اهولغو اهددشتب تفرع فئاوط جراوخلا نز " : هلوت

 لها ىلع نومكحي ممنا مهنع فرع امك جراوخلاو إ ولغ اهرمأ يف سيلو ددشتلا يف فارسإ اهيف
 امنيب } مهيرارذ يبسر مهلاومأو مهنامدل مهتحابسا كلذ ىلع بنرتتو ، نوكرشم مهناب ديحوتلا

 . » " مهخيرات نم فرع امك } كلذ نع سانلا فعا ةيضابإلا

 نا سانلا نم ريثك نظ " : هللا هظفح يبوثقلا كوربم نب ديعس ةمالعلا خيشلا ةليضف لاقو

 مهل ةنالع ال ةيضابإلا نا قحلاو ... جراوخلا قرف نم ةقرف ةماقتسالاو قحلا لما ةيضابإلا

 ةيضابإلا نا كلذر } ةرظن لوا نم كلذ هل نيبت = ةيضابإلا ينعا = مهبتك حفصت نمو . جراوخلاب

 كلذ ىلع صوصنلاو ‘ مهوبراحر لب مهوقسفو جراوخلا لالضب اومكح دق
 ."...ادج ةرينك

 ةيمالسإلا بهاذملا عابتأ نم مفاوخإ يف - نررقلا رم ىلع = ةيضابإلا ةمئأ لاوقا يه هذه اذإ

 ! مهلاوما منغ الو مهيرارذ يبس الو مهنامد ةحابتسا زوجي ال . نيدلا يف مهناوخإ مه 3 ىرخالا

 نا ىلع مهربجي را مهيلع قيضي دحا ال هوعبتا يذلا بهذملا قلو ممهمر نودبعي { ةناصم مهقوقح
 ةيضابإلا فلاخ له . يلمعلا بناجلا نع اذامف ، يرظنلا بناجلا يف اذه 0 مهتادقتعم نع اولختي

 له ؟ ةيضابإلا ريغ نم مهينارهظ نيب نكس نم اررفك له ؟ مقتافلؤم نوطب يف هورطس ام ايلمع
 ؟ هتيرذ اوبسر هلام اومنغو همد اوحابتسا

 )٨( نامع ةنطلس . يور ى ةماقتسالا ةبتكم اهترشن ٹز . ١٠٠ه/ ٨٠م.

 . خيراتلا مسق " ( ٠٧٧٦٧٨.ةاصل .صا ) قرشملا لمالا عقوم الثم رظنا ؤ"
 : ٢ط . نامع ةنطلس . طتسم ى ةماقتسالا ةبتكم ا يضابإلا ركفلا ئف ةسارد ؤ اب حلاص دمحم جاحلا نب رمع ا"

 ٩٢٨. ص . م٩١ ٩٦٢ /ه ١٢
 . !٢!٢ص 6" ه١ا٨١ : ٢ط ؛ نامع ةنطلس ، طتسم 6 ةضهنلا عباطم : داحلا فيسلا " يبونقلا كوربم نب ديعس ؤ)



 ١٩٦ هيراضك درا ءاضا

 نم مهبتك يف هررطس ام روصعلا نم رصع يف ايلمع ةيضابإلا فلاخي مل { ادبأ ال : باوجلا
 ريغ وهو - يسدقملا لوقي ؛ رصحلا سيلو ليثمتلل جذامنلا ضعب لقناسو ؛ ماكحاو لاوقا

 اب تقدحأ دق { برغملا خلب يه ... " : ةيمتسرلا ةلودلا ةمصاع تهت فصو يل - يضابإ

 9 ميلقإلا امب لجو 0 نيعلا افوح تعبنر ! نيتاسبلا يل تباغو 0 راجشألا امب تفلاو . رامنألا

 امو ةبطرق ىلعو 9 اواطخاو قشمد ىلع امفولضفي ث بيبللا اهباطتساو } بيرغلا هيف شعتناو

 ديج 7 ءاملا ريزغ ، قاوسألا قيشر ؤ بيط قيقر ، بحر ريخلا ريثك ريبك دلب وه 3 اوباصأ مهنظا

 . 0» " ... فصولا بيجع ا فصرلا مكحم إ عضولا ميدق ! لهالا

 يف شاعو ةيمتسرلا ةلودلا خرؤم - يكلام ليقو يعيش هنأ تركذ = ريغصلا نبا لوقيو
 امل ، مهرهظا نيب ىنتباو مهعم نطوتسا الإ ءابرغلا نم ممب لري دحا سيل ... " : ترهبيت اهتمصاع

 ال قح 0 هلامو هسفن ىلع هناماو 0 هتيعر يف هلدعو همامإ ةريس نسحو دلبلا ءاخر نم ىري

 دجسم اذهو . يورقلا نالفل هذهو } يرصبلا نالفل هذهو { يفوكلا نالفل هذه ليق الإ اراد ىرت

 . }» ... نييفوكلا دجسم اذهو ؛ نييرصبلا دجسم اذهو 0 مهتبحرو } نييورقلا

 نم ٠ : كلذ نع ريغصلا نبا لوقي ةيرح لكب بهاذملا فلتخم عابتأ نيب تارظانم ثدحت تناكر

 ةيضابإلا نم ىتأ نم كلذكو ث ةرظانم فطلأ هورظانو هوبرق ؛ مهريغ نم ةيضابإلا قلح ىلإ ىتا
 . " " كلذك هليبس ناك مهريغ قلح ل

 ؟ قرشملا ةيضابإ نع اذامف إ برغملا ةيضابإل ةبسلاب اذه

 هب ماق ام ؛ سقف امهيلعو نيجذومنب يفتكأس نكلو . ماقملا انب لاطل ةلثمألا برض تدرا ول
 ءاعص لخد امدنع ( م /٧٤٧ ه٠٣١ : ت ر قحلا بلاط يدنكلا ىيحي نب هللا دبع مامإلا

 ذخاي ملو ءاعنص ءارقف ىلإ ةيما ينب ةالو ننازخ يف ةسدكملا لاومألا داعاف ةيما ينب روج نم اهررحو

 . ' هب اروقتيل لاملا ىلإ هباحصاو وه هتجاح نم مغرلاب ادحاو امهرد اهنم

 ٠ م٧٨٩١ / ه٨٠٤١ . نانبل "توريب . يبرعلا ثارتلا ءايحإ رلد " ميلاقألا ةفرعم يف ميساقتلا نسحا . يسدقملا ()
 . ٨٢٢ص ٦٢٢٨

 , ؟٦ص ى نييمتسرلا ةمئالا رابخا . ريغصلا نبا ا")
 . ٨ ص١١٧١ ٥ ١١٨ قباس ردصم 6 ريغصلا نبا ا©

 ةكرحلا ةأشن . تافيلخ ضوع ۔-١٦١١ص ى ةيضابالا ةكرحلا ، مشاه يدهم ۔٦٢٩ ۔-١/١٩ ش ريسلا ى يخامشلا )
 . ١٢١ص : ةيضابإلا

 



 هيراضحل د اع اضا
 ١٩٧

 - م٥١٦١ / ه٤٦٠١ : ناسغ مكح ) يغلا دشرم نب رصان مامإلا هب ماق امو
 نم اهكل نا دعب مفلاومأ ناًمُغ نم 7 ةعيشلا ىلإ داعا يذلا ( م ٦ ٦٤٠

 . "» نييلاغتربلا يديا

 مهتلماعم يه فيك . قرشملار برغملا دالبب مهلردو مفدم يف مويلا ةيضابإلا نع لاسا مث

 يل تايلقألا نع ريغصلا نبا هركذ ام نا فرعتل ؟ ةيبلغألا اهيف مه يتلا ممنادلب يف مهينكاسُ

 بعذلا وه اذهل إ ريغتي مل وه امك امئاق لازي ال ، يداليملا عساتلا يرجملا ثلاثلا نرقلا يف تّرهَيت

 . نيرخآلا ةلماعم يل هكولسو هجهنم وه اذهو يضابإلا
 مهلاعلاو مهلاوقأ يه هذهر مهركف وه اذهو ةيضابإلا ةريس يه هذه . ميركلا ئراقلا يخا اذإ

 را مهءامد نوحيبتسي الو مفررفكي ال } ريدقتو مارتحا ةرظن مهيفلاخم ىلإ نورظني ؤ مهيلع ةدهاش
 , نيدلا يف مفاوخإ مه ؛ مهلاومأ مهل نوديعي مهاندجو لب ، مهيرارذ نوبسي را مهلاومأ نومنغب

 هرراتخا يذلا بهذملا قلو ممير نردبعي ، ةناصم مهقوقح ةيرح لكب ةيضابإلا لود يف نوشيعي
 ةيضابإلا عم نوطلتخيو } ةيضابإلا لود يل ممم ةصاخلا مهدجاسم مه دجتو لب 3 هب اوعنتقاو

 نإ مهرساو مهلاوماو ممتايح ىلع نوفاخي ال } ةمالسو ةيرح لكب يملعلا شاقنلاو راوحلا نولدابير

 ترز نإل . مفوجوزيو مهيفلاخت نم نوجوزتي ةيضابإلا اندجوو } مهبهاذمو مققادقتعمب اوحرص مه
 ريغو يضابإلا نيب زيمت الف اعم نيطلتخم ناكسلا دبت رضاحلا ما يضاملا يف ءاوس ةيضابإلا نادلب
 يل مهدجت . حيحص سكعلاو ةعيشلا را ةنسلا دجاسم يف يلصي يضابإلا دبت لب ١ يضابإلا

 يعيشلا را ينسلا هيخا ىلإ نوعلا دي يضابإلا دميو 6 يزاعلا حارتألا يلو باهتلا نولدابتي حارفالا

 ١؟ جراوخلا نم ةيضابإلا نإ لوقن كلذ دعب لهف ؛ حيحص سكعلاو

 . ١٠/٦ . نايعالا ةفحت ، يملاسلا ؤ





 ايراضح تيا ءاضا

 ةمتاخلا

 ةيمالسإ ةسردم خيرات نع رابغلا نيضلان } يضاملا قاروا نيبلقم نورقلا ربع لاحرتلا اذه دعب

 سنافن نيجرختسم . ةيضابإلا ةسردملا يهو الا ، اروهظو ةاشن ةيمالسإلا سرادملا لئاوا نم يه

 عضنو . ملقلا نانع مجلن نا نارألا نآ دقف 8 تماق يتلا اهلودو اهناملعو اهتمنأ راثآو ريس رردو
 . لاحرتلا امع

 ةدع نورق نم ةقرفتم تاءاضإ درجم وه امنإ ميركلا ئراقلا يخا كيدي نيب يذلا باتكلا اذهو

 ىلإ هجارخإل نيثحابلا نم شيج ىلإ جاتحي يضابإلا ثارتلاو خيراتلا نإ ذإ ، ةيضابإلا ريسو خيراتل

 جارخإل يدام معدو ةزهجا نم ةمزاللا تايناكمإلا ريفوت عم نيبناد لمعو دهج ىلإ جاتحيو { رونلا
 . بيشق بولب انيصر اقيقحت اققح ءارقلا ىلا يضابإلا ثارتلا

 هنمضت امر باتكلا اذه يف تلواح دقل ؛ هلك كرتي ال هلج كردي ال ام : لاقي امكو نكلو

 تماق يتلا مهلود نم جذامنو ، يضابإلا خيراتلاو ثارتلل ةروص ميركلا ئراقلا يطعا نا ثوحب نم
 طلسا نأ تلراح كلذك . ةيمالسإلا ةمألل تامدخ نم هومدق ام مهاو 0 اورهظ نيذلا مهتمنار

 مهرلاو ةحضاولا مهتمعب مهل تناك ثيح . ةيملع تافلؤم نم يضابإلا ثارتلا ىلع ءوضلا

 ةيضابإلا لوح ةئطاخلا ميهافلا ضعب حيحصت اضيا تلواحو { يمالسإلا ثارتلا ةرئاد يف عساولا

 { ءامدقلا تالاقملا باتك ضعب لبق نم ةيضابإلاب قحل يذلا هيوشتلا ببسب ضعبلا لوقع يف تقلع

 نع رخآلا ضعبلاو ‘ مهنم لهج نعو دصق ريغ نع مهضعب نيرصاعملا باتكلا ضعب مهعبتو
 . ةنيعم برآم قيقحتل دصق

 : يه باتكلا اذه لالخ نم امب جرخن نأ نكمي يتلا جئاتنلا مهاو

 دعس نب ةملس مهسار ىلعر ةيضابإلا ةاعد دي ىلع برغملا يل يضابإلا بهذملا رشتنا

 ذخا نا دعب 2 ةرصبلا اديدحت قرشملا نم مدق يذلا ، ( م٢٥٧ / ه٥٣١ : يح ) يمّرنضَملا

 . يبا نب ملسم ةديبع يبا ةيضابإلا مامإ دي ىلع يضابإلا بهذملاو ملعلا
 .(م٢٦٧ / ه٥٤١ : ت ر يميمتلا ةميرك

  

 



 ٢٠٠ هيراضحل ديا ءاض

 حمُسلا نب ىلعألا دبع باطخلا ابا مامإلا برغملاب ةيضابإلا عياب م٧٥٢ / ه١ ٤٠ ةنس يف
 عياب باطخلا يبأ ةلود طوقس دعبر . ةديدجلا ةيضابإلا مهتلود روهظ اونلعاو 9 ةمامإلاب يرفاقملا

 نلعاو . ةمامإلاب م٢٦٧ / ه٥٤١ ةنس يف يزوللا بيبح نب بوقعي متاح وبا مامإلا ةيضابإلا

 . م١٧٦٧ / ه٠٥١ ةنس يل هنرول

 هل ناكف } ةرظانملا يف اوعرب نيذلا ةيضابإلا ءاملع نم يوظيولا يسوفنلا يدهم خيشلا ناك

 ةمئا نم ناثلا مامإلا 9 نمحرلا دبع نب باهولا دبع مامإلا دهع يف ةلزتعملا هبش دينفت يف لضفلا

 . ( م٣٢٨ / ه٨٠٢٦ - م٧٨٧ / ه١٧١ نم مكح ر ةيمتسرلا ةلردلا

 نم هتلعجو . ءاضقلاب ( م٨٠٩٦ / ه٦٩٢ - م٦٧٧ / ه٠٦١ ر ةيمتسرلا ةلردلا تنتعا

 دوه نب مُكَحُم خيشلا مهنم . نيقومرملا ةاضقلا نم ددع امب رهظف } ةمامإلا دعب امنامامنها ىلر
 . ( م١٧٨ / ه٨٥٢٦ - م٣٢٨ / ه ٢٠٨ : يح ر يرامل

 مهناملع نمف 3 ىلوألا ةيرجهلا نورقلا ذنم ميركلا نآرقلا ريسفتب ةيضابإلا ءاملع ىنتعا دقل
 / ه٠٨٢ : ت ر يراوُفا دوه نب مّكحُم نب دوُه رفملا ةمالعلا خيشلا بناجلا اذم اونع نيذلا

 , ( زيزعلا هللا باتك ريسفت ) ب هنونع ميركلا نآرقلل الماك اريسفن انل كرت يذلا . ( م ٣

 ل هيف لمعي لظف } نيمثلا رفسلا اذه قيقحتب يفيرش ديعم نب جاحلاب ثحابلا ذاتسألا ماق دقلو

 . يمالسإلا برغلا رادب تادلجم ةعبرأ يف عبط دقو } ةنس نيرشع نم براقي

 مالعا دحا وه ( مم ٩٦ / ه٢٨٢ : ت ) يسونا ينكاسملا حت نب سوررمع ةمالعلا خيشلا

 نم . هنامز لها ملعا دعي ناكف { مهاركذ دلخي اثارتو ةرطع ةريس اوكرتف اوغب نيذلا ةيضابإلا
 مكحلا ر باتكو 0 ( ةيفاصلا ةئونيلا لوصأ ) باتكر } ( يسورلا ) بانك : هتافلؤم

 , هقفلاو لوصالا يف ناباتكو 9 ( حتف نب سررُمَع ) باتكو 0 ( ةلملا مالعا ) باتكو . ( فراعملاو
 . ( نيسحلا نب دمحاو ةنكانلا ىلع درلا ) يف بانكر

 نيققحملا رهشأ نم دعي ( م٨٨٩١ / ه٨٠٤١ : ت ) بوقعي نب دمحم نب ملاس خرؤملا خيشلا

 هملع نم نولهني ةلبق نوثحابلا هذختاف | ةيضابإلا ربس يل ةصاخبو } خيراتلا يل نيرصاعملا

 نب قداصلاو ، ةجوق مساقو ! يريبعجلا تاحرف روتكدلا : هذيمالت زربا نمو } هنم نوديفتسيو
 هل . ةبجب ةبارَعلا ةقلح ءاضعا نم وضع رخآ ملاس خيشلا دعيو ؛ نورابلا فسويو ، قوزرم

  



 ٢٠٦ ةيراض تاءاضإ

 هلامعا نمر . ءازجا ةثالث يف عقي ( ةبرج ةريزج خيرات ) : اهنم تافلؤملاو لامعألا نم ديدعلا
 قرشتسملا كلذ يل هعم كرتشا دقو { مالس نبال ( نيدلا عئارشو مالسإلا ءدب ) باتكل هقيقحت

 لازي الو م٤٦٩١ / ه٤٨٣١ ةنس يف تيقلا ( ةبرج خيرات نع سورد ) هلو 3 زترافش ناملالا
 ءاملع ضعب مجارت نع تاديقت )و ، ( ةيضابإلا ةاشن نع تاديمقت ) كلذك هلامعا نمو ؛ اطوطخم

 ؛١ ةطرطخم لازت ال ةثالثلا لامعألا هذهو 3 ( ةبرجب ةيملعلا سرادملا نع تادييقت )و © ( ةيضابإلا
 . ىرخا لامعأ هلو

 بناوجلا هذه نمو ، بناوجلا فلتخم يف اوغبن نيذلا مالعالا نم ديدعلا ةيمتسرلا ةلودلا تبجنا

 / ه٦٩٦ : ت ر يترَهنتلا دامح نب ركب نيروهشملا اهنارعش نمو 0 ةيبدالاو ةيرعشلا ةحاسلا
 نب ركب غبن دقو 3 اظفاح امامإ اقودص انبل انومام ةقث لاجرلا زييمتو ثيدحلاب املاع ناك ، ( م ٠٨

 ءاثرلاو ءاجهلاو حيدملاو فصولاك ةفلتخم ضارغا يل ةديج دئاصق مظنو غوبن اميا رعشلا يف داح

 . ظعولاو دهزلاو راذتعالاو

 يتلا ! برغلا يف ةيمتسرلا ةلودلا لردلا هذه نمو ى لودلا نم ددع نيوكت ةيضابإلا عاطتسا

 وه اف سسزلاو ! م٩٠٢ / ه٦٩٢ ةنس ىلإ ترمتساو ؛\ م٦٧٢٧ / ه٠٦١ ةنس يف تاشن

 اهيلإ تئشر . قالآلا اقرهش تغلبو تهت اهتمصاع ترهدزاف ا متسر نب نمحرلا دبع مامإلا
 نوديشير افردصقي ةلاحرلاو باتكلا لعج ام ؛ نمآلا ديغرلا شيعلاو نكسلاو ةراجتلل لاحرلا

 ٠ ةيعرلاو ءاملعلا لبق نم مهرايتخا متي ؛ لودعلا ةمئالا نم ددع اهيف مكحلا ىلوت دقو . امب
 . اهيف قبطملا ىروشلا ماظنب ةلودلا هذه ترهتشا دقو { ةدشارلا ةفالخلا جمف ىلع ةرئاس تناكل

 لك عابتا اهلظ تحت شيعي ناك دقو { اهراهدزابو ، مهملعو مهاوقتو مهحالصو . اهتمئا ةلادعبو

 مقربو مهدجاسم مهل تناكو 3 نامأو ةيرح لكب ممقدابع نوسرامي اوناكو { ةيمالسإلا بهاذملا
 باحصا اهيف شيعي ناك لب ؛ مققايرح ةظوفحم . مهقوقح ةناصم 0 اهيف نوشيعي يتلا ةصاخلا

 يداصتقالا بناجلاب اهتمنا متها دقر } ىراصللاو دوهيلاك ىرخألا تانايدلا

 . يعامتجالاو يملعلاو

 ريثكلا مهلوقع تعدباف ؛ ىلرألا ةيرجملا نورقلا ذنم فيلاتلاب اهؤاملعو نامع ةمنأ ىنتعا دقل

 نوينامعلا متها دقل ، فيلالا يف عاستالاو عونتلا ينامعلا ثارتلا هب زيمتي امنو ، تافلؤملا نم

  



 ٢٠٢ ةيراضح ديا ءاضإ

 فيلاتلا يف اوعدباف 0 اهارذ اومنستو اهنيدايم اوجلوو اممياوبأ اوقرطف . ملعلا نونف نم ريثكلاب

 بطلاو بدالاو ةغللاو ةعيرشلا يف اوفلاف 3 ءاملعلا نم مهقبس نم هكرت ام ىلع ديدجلا اوفاضاو

 ذخاي ، قلعم صحاف دقان عاري هنأ امعلا عاربلا هب زيمتي امو } اهريغو راحبلا مولعر كلفلاو

 . هبقعتيو هيلع قلعي نا دعب ميقسلا كرتيو ديفملا

 ىلإ بسني ( ةيبهولا ر حلطصمف . ( ةيباهولا رو ( ةيهلا ) يحلطصم نيب عساش قرف دجوي
 / ه٨٣ ةنس ناورهنلا ةكرعم يف دهشتسا يذلا يبسارلا بهو نب هللا دبع مامإلا ليلجلا يباحصلا

 / ه٦٠٢١ : ت ) يميمتلا باهولا دبع نب دمحم ىلإ ةبسن ( ةئاهَولا ) حلطصم امنيب ؛ م ٨

 ؛ مهف امامإ ةيفلسلا ةيباهولا هدعير ، يرجملا رشع نانلا نرقلا يف دجنب رهظ يذلا . ( م١٧١

 تناك ءاوس ةرخاتملاو ةمدقتملا نيملسملا رداصم يل ةغيصلا هذمب ( ةبهرلا ) حلطصم درر دقو

 نيذلا نيقرشتسملا ثوحبو تافلؤم نم ديدعلا يف ةغيصلا هذمم درور لب . ةيضابإ ريغ وا ةيضابإ
 اذه ةبسن يل فالخلا عقو دقو ؛ ايقيرفإ لامش يف ةصاخ ةيضابإلاو ةماع نيملسملا لوح ةباتكلاب اونع

 / ه٨٠٢٦ : ت ) متسر نب نمحرلا دبع نب باهولا دبع مامإلا ىلإ ةبسن ليقف 3 حلطصملا

 بهو نب هللا دبع مامإلا ليلجلا يباحصلا ىلإ ةبسن ليقو . ةيمتسرلا ةلودلل نبالا مامإلا ( م٣

 حلطصم لوادت نآ رهظي يذلاو ؛ حيحصلا وهو ةيضابإلا ةمئأ بلغا ناثلا لوقلا ىلعو . يسارلا

 هل نكي ملف ادج رخاتم وهف ( ةيباهولا ر حلطصم امأو ؛ يرجهلا ثلاثلا نرقلا يل ادب ( ةيبهولا )
 حلطصم لوادت ادب ثيح : باولا دبع نب دمحم روهظ لبق نيملسملا طاسرا يف دوجو

 حلطصم ناب نوفرتعي ةيفلسلا وأ ةيباهولاو } مقافنصم يلو ملعلا لهأ ةنسلأ ىلع ( ةيباهولا )

 نب دمحم مهمامإ ىلإ ةبسن وه حلطصملا اذه ناو ، باهولا دبع نب دمحم روهظ عم رهظ ( ةيباهولا )
 . كلذ يف ةضاضغ دجي ملو هيلإ باستنالاو حلطصملا اذه لبقت مهضعب دجن لب ، باهولا دبع

 ىنعمب ناي جررخلاف ، مذلاو حدملا نيب حوارتت تاريسفت ةدع ىلع ناي جراوخلا حلطصم
 ةلملا نم جورخلا ىنعمب نايو ، مكاحلا ىلع يسايسلا جورخلا ىنعمب ايو 9 هللا ليبس يف جورخلا

 ةلثمألاو 3 ملظلا ىلع ايسايس اجورخ مهجورخ نورسفي مقارول عبمج يل ةيضابإلاو ؛ ةيمالسإلا
 لردلا مهتماقإو ، سابعلا ينبو ةيمأ ينب ماكح نم ةروجلا ىلع مهجورخك ةريثك كلذ ىلع

 ةيضابإلا هب درفتي مل روجلا ةمئا ىلع جورخلاو ؛ لا عرشل ةقبطملا قرشملاو برغملا يل ةيضابإلا



 ٢٠٢ هيراضح درأ عاضإ

 بقل نم فكنتسي مل ةيضابإلل لوألا ليعرلاو ؛ ةمألا روهج كلذ ىلع مهقفاو لب مهدحر
 رم امك روجلا ةمئا ىلع يسايسلا جررخلاب لئاوألا مهتمئأ هرسفيو هب فرتعي ناك لب جراوخلا

 ضعب ىري امك مهلاومأ منغو مهيرارذ يبسو نيملسملا ءامد ةحابتساب وا نيدلا نم جورخلاب سيلو
 يسر نيملسملا ءامد ةحابتسا ةيرفصلاو تادجنلاو ةقرازألا معز امل نكلو . ءاوهألا باحصا

 هذه نم مهفقوم اونيبو ؤ مهولتاقو لب مهيلع اودرو مهنم ةيضابإلا اربت } مهلاومأ منغو مهيرارذ
 ار مهيرارذ يبس الو قح ريغب نيملسملا لتق نرزيجي ال مهنا وهو 8 حوضوو ةحارص لكب ةنتفلا
 . مهلاومأ منغ

 نم نوكا نا وجرا يذلا ، باتكلا اذه لالخ نم امب جرخن نا نكمي يلا جئاتنلا مها يه هذه

 اهفيضي ةديفم ةمولعم ئراقلا اهيف دجي } ةيمالسإلا ةبتكملا ىلإ فاضت ةديدج ةمهاسم تمدق هلالخ

 يسفن نمف تاطخا نإو . ءاشي نم هيتؤي هللا لضف كلذف لمعلا اذه يف تبصا نإف ، هديصر للز

 لوح الو . 6 4 اناطخا زا انيسن نإ انذحخاؤئ ال اتثر » هبلإ بوتاو ىلاعت هللا رفغتساف . ناطيشلاو

 . ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الر

 . ٢٨٦ : ةيآلا نم ٨ ةرقبلا ةروس اا

 





 ٢٠٥ هيراضح ديا ءاضإ

 عجارملاورداصملا

 )١( - ةمدقملا ١

 ١- يالط ميهاربا : حل ' !ج ؤ برغلاب خئاشملا تاقبط باتك . ينيجردلا ديعس نب دجا .

 ٢ ةرارفلا إ ثارتلا ةيعمج ! ةيركفلا ةايحلاو ةيداصتلالا عاضرالا ل ةسارد ةيمتسرلا ةلودلا } ريكب ميهاربإ زاحب ,
 رئازجلا . ط٢ : ١٤١٤ه / ١٩٩٣م.

 ٣- نامع ةنطلم . يور } قيوستلل لايجألا . ةيران ةيزر ؤ يردعلا دشار نب سيمح . ط١ : ١٤٦٢٢ه /
 ٠٣!م.

 ٤ ةضهنلا عباطم . ةيسايسلاو ةيركفلا ةايحلا يل هرثاو يدزألا ديز نب رباج مامإلا 0 دواد وبآ رقص يماس ١
 نامع ةنطلس ! طقسم ‘ ط١ : ٢٠٠٠م .

 ءادن عقوم } ١ج . نردلخ نبا خيرات ! نردلخ نب دمحم نب نهرلا دبع -ه
 . , .-. ( نامبإلا

 ٦- دعاولا ليجلا ةبتكم . تالاقملا باحصأو نيخرؤملا دنع ثحبلا ةيجهنمو ةيضابإلا & يرجحلا دمحم نب يلع ,

 نامع ةنطلس . طقسم . ط١ : ١٤٢٠ه / ١٩٩٩١م.

 ٧- نامع ةنطلس . ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ‘ ١ج . ةيمالسإلا قرفلا نيب ةيضابإلا 9 رمعم ىيحي يلع . ط٣ :

 ٤٦٩١ ه /..٢٠٠م.

 ٨- ةماغسالا ةبكم ، يضابإلا ركفلا ىف ةسارد . اب لاص دمحم رمع ١ نامع ةنطلس . يرر ١ ط٢ :
 ٤١٣ /ه ٩٩٢ا١م.

 ةنونيدلا لوصا باتك لالخ نم يدقعلاو يهقفلا هجهنمو سورمع خبشلا ! يدعسلا دمح نب دشار نب انهم ٩
 .م٤٠٠٢/ه٤٢٤١ا : ١ط . نامع ةطلس . طقسم . دعاولا ليجلا ةبتكم . ةيلاملا

 ٠- طبارلا اذه رظنا } يجراخلا ملاعلاب لاصتالا لاقم :

:/.. ../. 



 ٢٠٦ هيراضح درأ ءاضإ

 )٢( - توملا ىلإ فوفزملا يونلا متاح وبا مامإلا :
 ١- طقسم ا دعاولا ليجلا ةبتكم ١6ط 0 ىلرألا ةقلحلا ؛ ةمألا ةايم ةداعإ . يليلخلا دح نب دحا ١

 نامع ةنطلس .

 لجلا ةبنكم . يلالا نيدلا رون مامإلل داقتعالا مظن يل دارملا ةياغ ةموظنم حرش ! يليلخلا دح نب دحا ٢

 . م٣٠٠٢ / ه١ ٤٦٢٤ . نامع ةنطلس . طقسم . دعاولا

 اهيقلي يتلا ةيركفلا سوردلا ةلسلس نمض ةرضاحم . بابسألاب لخالاو ةفارخلا ةبراحم | يليلخلا دح نب دمحا ٣

 ١ م٦٠٠٢ ربمتبس نم ٣٠ / ه٣٢٤١ بجر نم ٢٣ نينلإلا موي ل تيقلا ، سوباق ناطلسلا ةعماجب هتحامس

 . ( ٧٧٧.ةاةصا.معا ر قرشملا لمألا عقومب ةروشنم ةرضاحلاو

 ٤ برغلاب خئاشملا تاقبط باتك ! ينيجردلا ديعس نب دحا . ج٢ ٠ يالط ميهاربز : حت .

 ةنطلس 0 ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو إ يبايسلا دوعس نب دحا : حت ٠ ١ج 9 ريسلا باتك ؛ يخامشلا ديعس نب دحا ٥

 .م١٧٨٩١ / ه٧٠٤١ . نامع

 ناميإلا ءادل عقوم . برعلا بانأ ةفرعم يل برألا ةياف ! يدنشقلقلا يلع نب دحا ٦-

 . ( ««٧.ل-ع. (

 ؛ توريب . ةيملعلا بنكلا راد 0 ٣ج . يراخبلا حيحص حرش يرابلا حتف ! نالقسعلا رجح نب يلع نب دحا -
 .م٠٠٠٢/ه٤١ا١٢ : ٣ط . نانبل

 ٨ توريب ، يمالسإلا برفلا راد . زاحب ميهاربإو رصان دمحم : ت . نيمتسرلا ةمئألا رابخا } ريغصلا نبا !

 نانبل . ١٤٠٦ه/١٩٨٦م.

 ٩ نانبل " توريب 5 ةلاقثلا راد . ١ج ، برغلاو سلدنالا رابخا يف برغملا نايبلا ؛ يشكارملا ىراذع نبا ، ط٢ :

 ٩٨٣ ١م .

 ٠- ثارتلا ةيعمج ؛ ةيركفلا ةايحلاو ةيداصتقالا عاضرألا يل ةسارد ةيمتسرلا ةلودلا ! ريكب ميهاربإ زا ٠

 رئازجلا . ةرارقلا . ط٢ : ١٤١٤ه/١٩٩٣م.

 ١- نانبل ى توريب ، يمالسإلا برفلا راد إ ٢ج ا ةيضابإلا مالعا مجعم . نورخآو ريكب ميهاربإ زاحب . ط٢ :

 ٤١ /ه ٠٠٠!م.

 ةنطلس ، يور ، قيوستل لايجألا . م٣٠٠٢ / ه٣٢٤١ : ١ط . ةيخيرات ةيؤر ، يردعلا دشار نب سيمه ٢

 . نامع

 ٢٣- طبارلا اذه ىلع . مولعلل فاشكتسالا كرابم نازوس عقوم . ةنكاسلا لئاوسلا صاوخ :
://../ //. 



 هيراض د اع اضإ

 ٤- نانبل . ترريب ، نييالملل ملعلا راد ، ٨ج . مالعألا . يلكرزلا نيدلا ريخ ! ط٧ : ١٩٨٦م .

 ٥- نامع ةنطلس . طقسم إ طقسم ةبكم . حبحصلا عماجلا ؛ يدزالا بيبح نب عيبرلا , ط١ : ٤١٥ ١ه ]
 ٩٤م.

 ٦- سنوت ! ينيوجلا راد ، ةبرج ةريزج خيرات ى بوقعي نب ملام } ١٩٨٦م .

 ؛ م٠٠٠٢ : ١ط . ةيسايسلاو ةيركفلا ةايحلا يف هرلاو يدزالا ديز نب رباج مامإلا . دواد وبا رقص يماس ٧-
 . نامع ةنطلس . طقسم . ةضهنلا عباطم

 ٨- ةلجسم ريغ رشلا ةهج ! ةيضابإلا خيرات رصتخم ! عيبرلا وبا نورابلا ناميلم .

 ٩- ؛ دواد وبا ةعبطم ! يمالسإلا برغملا خيران نم تاقلح ، فسوي نب دواد ناميلس ١٩٩٢م .

 ءادن علوم ١ باسنألا ريرحت ل بابللا بل 6 يطريدلا ركب يا نب نمحرلا دبع ٠
 . , ««.1-ع. ( نابلا

 ءادن عترم . ٢!ج ؛ نردلخ نبا خيرات 0 نردلخ نب دمحم نب نمحرلا دبع - ١

 : ١ط . نابل ى ترريب . ةيملعلا بكلا راد . !ج . ٢ج . ( »”2.٧ا-عةص.ع٥ص ) ناعإلا

 .م١ا٢٩٩! /ه ٤١٣

 ٢- باسنألا ؛ ناعمسلا دمحم نب ميركلا دبع ٠ ج١ نابل | تررسيب . ةيملعلا بتكلا راد ى | ط١ :
 ٤٠٨ ١ه۔/١٩٨٨م.

 ؛ بيسلا ! يرماضلا ةبكم . نيدلا ةمنأ ةفرعم ىلإ نيندنبماو ةماعلا ملس ةلاسر } نررابلا ىبي نب هللا دبع ٣

 .م١ا٦٩٩!/ه٤١ا١١ : ١ط . نامع ةنطلس

 ٤ دعاولا ليجلا ةبكم . تالاقلا باحصأو نيخرؤملا دنع ثحبلا ةيجهنمو ةيضابإلا ‘ يرجحلا دمحم نب يلع ,

 نامع ةنطلس . طقسم . ط١ : ٢٠ا١٤ه / ١٩٩٩م.

 راد } يرمدت مالسلا دبع رمع /د : ت . ٤ج } خيرانلا يف لماكلا اويلألا نبا يابيشلا دمحم نب يلع ٥-

 . م١٧٩٩١ / ه٧١٤١ : ١ط ٨ نابل ، توريب ى يبرعلا بانكلا

 ٦- نامع ةنطلس . ةلاقثلاو ثارتلا ةرازو ؤ ٢١ج . ةيمالسإلا قرفلا نيب ةيضابإلا ‘ رمعم ىحي يلع ! ط٣ :

 ٩١ /ه .٠٠٠!٢م.

 ٧- ةقلحلا : لوالا دلجنا , خيراتلا بكوم يل ةيضابإلا ى رمعم ىحي يلع )١( . )٢( } يرمانملا ةبتكم ٠
 نامع ةنطلس ، بيسلا ! ط٢ : ١٩٩٢م .

 ميهاربإ نب درادو يخامشلا ديعس نب دمحا : حرش 3 اهحررشو ديحولا ةمدقم ‘ صفح وبآ عبمج نب رمع ٨
 . نامع ةنطلس ! طقسم ةعبط ا قاحسإ وبأ شيفطا ميهاربإ : قيلعت . نالتلا

 ٩- يرر ! ةماقتسالا ةبنكم | م٩٩١؟ / ه٢١٤١ : ٢ط ؛ يضابإلا ركفلا يف ةسارد . اب حلاص دمحم رمع .

 نامع ةنطلس .



 ٢٠٨ هيراضك تاءاضإ

 ٠- ندرالا . ناَمَع ، بعشلا راد عباطم | ةيضابإلا ةكرحلا ةاشن } تافيلخ دمحم ضوع . ١٩٧٨م .

 ١٠ نامع ةطلس . يور . ةيلاعلا عباطملا . ايقيرفإ لامشب نامع ةقالع . يريبعجلا تاحرف . ط١ :

 ٧٢ ه /١٩٩١م.

 لبربإ نم ٤٢٦ ١ه / ٢٤ لوألا عبر نم ١٣ . نامع ةنطلس . قاتسرلا | زاحب ريكب ميهاربإ /د عم ءاقل ٢

 .م ٥٠٠٢ه

 زنارف راد رشانلا ، بوقعي نب ملاسو زنرافش : ت ؛ نيدلا عئارشو مالسإلا ءدب هيف باتك ! مالس نب باول ٣
 . م٦٨٩١ / ه٦٠٤١ . نانبل ى توريب . رداص راد عباطمب عبط . ايناملا ؛ ندابسيفب زياتش

 سيرعلا ةكرش ١ فيرشلا ثيدحلا ةبتكم ، جمدم صرق ! برعلا ناسل . روظنم نب مركم نب دمحم ٤

 . م٦٠٠٢ ! نال ، توريب } رتويمكلل
 ؛ ةرارقلا 8 ثارتلا ةيعمج 0 نانيو رصانلا نب ىفطصم : ت ، ديحوتلا ةديقع حرش ! شيفطا فسوي نب دمحم ٥-

 .م١٠٠٢ / ه٤١ا٢٢ : ١ط . رئازجلا

 ٦- نامع ةنطلس | طقسم . ةماقتسالا ةبتكم | ةيضابإلا دنع ةوعالا جهنم ا رصان حلاص دمحم . ١٤١٨ه /

 ٩٩٧ م .

 ٧- ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد ى ٣ج . ريبكلا برغملا خيرات ، زوبد يلع دمحم . ط١ : ١٢٣٨٢ه / ١٩٦١٣م .

 ٨- دحالا . ريكب ميهاربإ زاحب /د عم فناهلا ربع ةيملع ةسرادم ١ مرحم نم ٤٢٥ ١ه / ٢٢ رباربف نم

 ٠٠٤ .م

 ٩- طوطخم . ةسوفن لهأ ريس باتك " يروطفبلا دمحم نب نيرقم .
 لمالا عقوم يف هرظنأ . لنارألا برغملا ةمنأ \ يدعبلا دمح نب دشار نب انهم ٠

 . خيراتلا مق . ( ٧٧٧.ةاةصا.معا ) قرشلا

 ١ نانبل ى توريب ؤ يمالسإلا برغلا راد . مهرابخاو ةمئألا ريس باتك ؛ ( ءابركز وبا ر ءايركز يبا نب ىيحي 9
 ط!:ا٠ا٤؛اها/١٩٨٢م.

 ٤٢ نابل " توريب 5 ةيملعلا بتكلا راد ا ٦ج ؛ يرونلا حرشب ملسم حيحص ! يوونلا فرش نب ىحي } ط٢ :

 ٦٤ ه /٠٠٣!٢م.



 ٢٠٩ هيراضم ديا ءعاضإ

 م
 ٠.٠

 )٢( - نيرظانملا مامإ يسوفنلا يدهم ةمالعلا :

 ١- يدالط ميهاربا : ت . 4 ‘١ج٠ برغلاب خئاشملا تاقبط باتكك . ينيجردلا ديعس نب دحا .

 ١ ةيعامجالار ةيناسنإلا مولعلا بادآلا ةيلك . نسح دمحم : جن ، ريسلا باتك ' يخامشلا ديعم نب دمحا ,
 ؛ سنوت . ةعابطلل سيبروا ةكرش ! سنوت ١٩٩٥.

 ةنطلس . ةفاقثلار ثارتلا ةرازو ؛ يبايسلا دوعس نب دمحا : جن . ١ج . ريسلا باتك ؛ يخامشلا ديعس نب دحا ٢-
 .م١٧٨٩١ / ه١ ٤٠٧ . نامع

 ٤ نامع , ترلايلا راد { ةيمطافلا ةفالخلا مايق قح حتفلا مامت نم يرعلا برغملا يف ءاضفلا . ريكب ميهاربإ زاحب ,
 ندرألا ٨ ط١ : ٢٠٠١م.

 ٥ نانبل ! ترريب " يمالسإلا برغلا راد ا ٢ج . ةيضابإلا مالعا مجعم ا نورخآو ريكب ميهاربإ زاب ! ط٢ :

 ٤٩١ /ه ٢٠٠٠م.

 ةعابطلل مالم وب راد ، ٢ج 3 ةيضابإلا كولمو ةمنا يل ةيضايرلا راهزالا } ( اشاب ر ئررابلا للادبع نب ناميلس ٦-
 . ١٩٨٦١ : ١ط ‘ سنوت ى انرف عراش . رشلاو

 ٧ طوطخم . ةسوفن لها ريس . يروطفبلا دمحم نب نيرقم .
 ٨ يمالسإلا برغلا راد . يبرعلا ليعامسا : ت ، مهرابخاو ةمنألا ريس باك . ( ءايركز وبأ ) ركب يبأ نب ىيي ,

 نانبل ك توريب ! ط٢ : ١٤٠٦ه/١٩٨٢م.

 )٤( - دوه نب مُكَحُم ةمالعلا ١ ترميَت ( يضاق يراوشل ( :

 ةنطلس ! ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ، يبايسلا دوعس نب دمحا : حت ا ١ج ‘ ريسلا باك . يخامشلا ديعس نب دمحا ١-

 .م١٧٨٩١/ ه٠٤١ا٧ : ٢ط . نامع

 ٢ توريب . يمالمإلا برغلا راد . زاحب ميهاربإ ا رصان دمحم /د : حت ! نييمتسرلا ةمنألا رابخأ ، ريغصلا نبا ١

 ناب . ١٤٠٦ه/١٩٨٦١م.

 ٣- نامع . توقايلا راد , ةيمطافلا ةلالخلا مايق ىتح حتفلا مامت نم يبرعلا برغملا يف ءاضقلا { ريكب ميهاربإ زاحب ١

 ى ندرالا ط١ : ٢٠٠١م.

 ٤ نانبل ؛ توريب ؛ يمالسإلا برفلا راد . ٢؟ج . ةيضابإلا مالعا مجعم ؛نررخآو ريكب ميهارب زاحب ! ط٢ :

 ٩١ /ه ٠٠٠!م۔

  



 5 هيراضم درا ءاضإ

 مت دقر } فلؤملا طخب طوطخم . ( ١٣ ر ةقلحلا \ ريسفلا ملع يل يضابإلا جاتإلا 9 نابيشلا كرابم نب ناطلس ٥

 . ه٠٢٤١ / ه٩١٤١ يماع نيب ةينامعلا ( نطولا ر ةديرج يف تاقلحلا هذه رشن
١ 

 ٦- بيسلا ؛ يرماضلا ةبتكم . ةعبارلا ةقلحلا ى ثلاكا دلجلا [ خيراتلا بكوم يل ةيضابإلا } رمعم ىحي يلع

 نامع ةنطلس . ط٢ : ١٩٩٣م .

 ٧ نامع ةنطلس | طقسم . ةثيدحلا ناولألا ةعبطم ، ةيضابإلا ةديقعلل يراضحلا دعبلا ، يريبعجلا تاحرف .

 ١٤٠٨ ه /١٩٨٧م.

 برغلا راد .ا يفيرش ديعس نب جاحلاب : حت ؤ ١ج . زيزعلا هللا باتك ريسفت ٠ يراوهلا مكحم نب دوه ٨-

 . م٠٩١٩١ : ١ط 0 نانبل . توريب . يمالسالا

 )٥( - زيزعلا نآرقلا رسفم يراوهلا مّكَحُم نب دوه ةمالعلا :

 ١ طوطخم . ةاقتملا رهاوجلا ! يداربلا ميهاربإ نب مساقلا وبا .

 ٢ يالط ميهاربإ : حت إ ٢؟ج . برغلاب خئاشملا تاقبط باتك | ينيجردلا ديعس نب دمحا .
 ةنطلس . ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو . يبايسلا دوعس نب دحا : حت | ٢ج ، ريسلا باتك ! يخامشلا ديعس نب دحا ٢-

 .م٢٩٩١ / ه٤١ا١١ : ٢ط . نامع

 ةيالو 6 نامع ةنطلس يل اهاقلا ، يعمس طيرش . يازيملا عمتجملا ىل هرلاو ةبازعلا ماظن ةرضاحم إ ريكب ميهاربإ زاحب ٤

 ةكبشلا عقوم يف ةرضاحملا هذه ترشن دقو ، م٤٠٠٢ رياربف نم٥٢ / ه١ ٤٢٥ مرحم نم ٤ ءاعبرألا ! قيولا

 : طبارلا اذه ىلع ( نيدلا ةلبس ) ةينامعلا

 ://«.ي.ع/ .= . &ع=\

 ٥- ؛ نانبل ؤ توريب } يمالسإلا برغلا راد ، ٢ج ! ةيضابإلا مالعا مجعم 0 نورخآو ريكب ميهاربإ زاحب ط٢ :

 ٩١ /ه ٢٠٠٠م.

 مت دقو ! فلؤملا طنب طوطخم ا ( ١٣ ) ةقلحلا ، ريسفتلا ملع يل يضابإلا جاتنإلا ! نابيشلا كرابم نب ناطلس ٦

 . ه٠٢٤١ / ه٩١٤١ يماع نيب ةينامعلا ( نطولا ) ةديرج يل تاقلحلا هذه رشن

 ؛ دواد وبا ةعبطم { نايبلاو هقفلاو ثيدحلاو ريمختلا ملع يف ةيضابإلا ءاملع ةمهاسم ،} فسوي نب دواد ناميلس ٧

 . م ٢

 ٨- ؛ سنوت . ةمالسوب راد } ىلوألا ةيمالسإلا روصعلا يل ديرجلاب ةيضابإلا إ هيجاب لاص ط١ : ١٣٩٦ه /

 ٩٦م.



 ٢٦١١ ةيراضح ديا ءاضإ

 : ٢ط . نامع ةنطلس . ةلاقثلار ثارتلا ةرازو 3 ةيضابإلا ةعشا نم ةيضرلا ةعمللا ؛ يملاسلا ديح نب هللا دبع ٩
 . ما ٩٣

 ٠- ناريإ . نارهط ، ىدهلا ةمسؤم . ةيضابإلا رداصم مجعم ؛ ينايض ربكا يلع ! ط٢ : ٤٢٤ ١ه .

 ١٠- بيسلا ، يرمافلا ةبنكم } (٤ر ةقلحلا : ثلاللا دلجملا . خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا ، رمعم ىجي يلع ١

 نامع ةنطلس . ط٢ : ١٩٩٢٣م .

 ٢- نابل ا تررب ! يمالسإلا برغلا راد ، ةيضابإلا نع تاسارد ا يمانلا ةفيلخ ورمع . ط١ : ٢٠٠١م .

 ٣- ةبتكملا . نونفلاو رالآلل يموقلا دهعلا ! ةبرج يل ةيبهولا ةيضابإلا دنع ةبازعلا ماظن إ يريبعجلا تاحرف
 سنوت 0 ةينكراتلا . ١٩٧٥م .

 / ه٨١١٤١ . نامع ةطلس . طقسم . ةماقتسالا ةبتكم ؛ ةيضابإلا دنع ةوعدلا جهنم ا رصان حلاص دمحم -ا٤

 .م!٨

 ٥ نامع ةنطلس . بيسلا ا يرماقلا ةبتكم ! يمالسإلا هداهج يل شيفطا ميهاربإ خيشلا ، رصان دمحم :
 ط٢!: ١٤١٣ه/١٩٩٢م.

 ٦- لراألا عببر ! نابشلا كرابم نب ناطلس ذاتسألا عم فتاهلا ربع ةيملع ةشقانم ٤٦٢٥ ١ه / ويام ٢٠٠٤م .

 ٧- تبسلا ؛ ريكب ميهاربإ زاحب /د عم فنالا ربع ةيملع ةشقانم ٢٥ لرالا عببر نم ١٤٦٢٥ه / ١٥ وبام نم

 ٤ا٠م.

 ٨- طبارلا اذه ىلع ةريزجلا ةانق عقوم . تاينيعبسلا يل ويراسيلوبلا ةهبجل دناسم ربكا نيدموب يراوه :

 :/».ز.///\0-ع1-0ه-11ه-+ہ +.

 برغلا راد ، يفيرش ديعم نب جاحلاب : حت ، ١ج ى زيزعلا للا بانك ريسفت ، يراوهلا مكحم نب دوه ٩
 . م٠٩٩١ : ١ط . نانبل ‘ توريب } يمالسإلا

 ٠ نامع ةنطلس | طقسم . ةماقتسالا ةبتكم ، عضولا بانك ، نواخجلا ريخلا يبأ نب ىيي . ط١ .

 ةيسنوتلا رادلا ! بويا نمحرلا دبع : حت . ةمئألا رابخاو ةريسلا باتك 0 ءايركز وبا ركب يبأ نب ىبي ١

 .م٥٨٩١ / ه٥٠٤١ ! سنوت . رشنلل

 



 ٢١٢ هيراضمل درا ءاضإ

 هك
 ٠٠

 4 م و ه ۔

 : ( مامإ ةصق )يسوفنلا حتف نب سورمع ةمالعلا -( ) ٦

 . طوطخم ! ةاقتنملا رهاوجلا . يداربلا ميهاربإ نب مساقلا وبأ ١

 . يالط ميهاربإ : حت ا ٢ج . برغلاب خئاشملا تاقبط بانك ؛ ينيجردلا ديعس نب دحا ٢

 ةنطلس . ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو } يبايسلا دوعس نب دمحا : حت ٠ ٢ج ؛ ريسلا باتك . يخامشلا ديعم نب دمحا ٢-

 .م٩٩١!٢!/ه٢١٤١ : ٢ط . نامع

 ١ ةيبرعلا ةعبطملا \ ١ج ، ىسوم جاحلا ىسوم نب ريشب : حت . مالسإلا دعاوق . يلاطبجلا ىسوم نب ليعامسإ ٤

 . م٨٩٩١ / ه٨١٤١ : ١ط . رئازجلا { ةيادرغ

 ةبكم . رمع نب نمحرلا دبع يلكب : حت ٠ ١ج . مالسإلا دعاوق باتك 4 يلاطيجلا ىسوم نب ليعامسإ ٥-

 .م٢٩٩١ / ه٤١ا٣١ : ٢ط . نامع ةنطلس | طقسم . ةماقتسالا

 : ٢ط ٨ نانبل ى توريب . يمالسإلا برفلا راد . ٢ج . ةيضابإلا مالع مجعم | نررخآو ريكب ميهاربإ زاب ٦-

 .م٢!٠٠٠ / ه ١

 9 ثعبلا راد عباطم . يمانلا ةفيلخ ورمع : حت ! نازف ءاملع ةبوجا | فلخ نب رهاقلا دبعو ىف نب راتج ٧

 . رئازجلا | ةنيطنسق

 ةعابطلل مالس وب راد ، ٢ج . ةيضابإلا كولمو ةمئأ يف ةيضايرلا راهزألا } ( اشاب ) نورابلا هللادبع نب ناميلس ٨

 . ١٩٨٦ : ١ط ! سنوت } اسنرف عراش ! رشلاو

 ءادل عقوم 6 !ج . نودلخ نبا خيرات . نردلخ نب دمحم نب نمحرلا دبع ٩-

 / ه٢١٤١ : ١ط . نانبل ! توريب ، ةيملعلا بتكلا راد . ٦×ج . ( »٭«٧.ةل-عصةص.عهص ر ناميإلا

 .م ٩٧٦

 : ٢ط . نامع ةنطلس . ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ، ةيضابإلا ةعشا نم ةيضرملا ةعمللا ، يماسلا ديح نب للا دبع ٠-

 . م١ ٩٣

 ؤ بيسلا . يرماضلا ةبتكم 0 (٢ر ةقلحلا : لوألا دلجلا إ خيرالا بكوم يف ةيضابإلا ؛ رمعم ىجي يلع ١-

 . م٢٩٩١ : ٢ط ! نامع ةنطلس

 يف روشنم لاقم 0 طوطخم 9 ةيقيرفإ لامش يل اثيدح ةفشتكم ةيضابإ تاطوطخم فصو . يمانلا ةفيلخ ورمع ٢-

 طوطخم } نابيشلا كرابم نب ناطلس ةمجرت إ م٠٧٩١ . ( ةيماسلا تاساردلا ) ةلجم نم )١( ددعلا (٥١ر دلجملا

 . مجرتملا طخب

 ١ ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو } مورك وح دحا : حت . ةيفاصلا ةنونيدلا لوصا إ يسوفنلا حتف نب سورمع ٢٣-

 .م١٩٩٩١ / ه٠٢٦٤١ : ١ط . نامع ةنطلس . طقسم



 ٢٩٦٢ هيراضح ديأ ءاضإ

١ 
 نامع ةنطلم . طقسم . ةثيدحلا ناولألا ةعبطم إ ةيضابإلا ةديقعلل يراضحلا دعبلا ؤ يربمجلا تاحرف

٤ 

 ٦١٤٠٨ ه /٩٨٧ا١م.

 . ط١ :
 نامع ةلم . يرر . ةيلاعلا عباطملا . ايقيرفإ لامشب نامع ةقالع 2 يريعجلا تاحرف
-٥ 

 ٧٢ ه / ٩٩١ا١م.
 ةيبرعلا ةكلملا . ةدج ى داشرالا ةبكم . ١٢ 6 ليلعلا ءافشو ليلا بانك حرش . شيفطا فسوي نب دمحم ٦-

 .م٥٨٩١ / ه٥٠٤١ : ٣ط . ةيدوعللا

. 
 طوطخم ! ةسوفن لها ريس باتك ! يروطفبلا دمحم نب نيرقم
-٧ 

 ةنونيدلا لوصا باتك لالخ نم يدقعلاو يهقفلا هجهنمر سورمع خيشلا ، يدعسلا دمح نب دشار نب انهم ٨-
 .م ٤٢٤١ ١ه/ ٢٩٠٤ ط ١ نامع ةنطلس | طقسم . دع اول ١ ليجلا ةبنكم ٠ ةيفاصلا

 ٩- يراجلا ريخلا يبا نب ريخلا نب ىيحي ٠ رمعم ىمحب يلع : قبلعت ؤ حاكنلا باتك ١ يرر . ةيلاعلا عباطملا ,

 نامع ةنطلس .

 ؛ روطس يف خرؤم بوقعي نب ملاس خيشلا - )٧(
 نابعش نم ٤ ءانالثلا ! نامع ةنطلسب ةيعرشلا مولعلا دهعمب سردم حلصم ينهم دمحا خيشلا عم يفتاه لاصتا ١-
 . م٣٠٠٢ ربوتكا نم ١ / ه٤٢٦٤١ نابش نم ٥ ءاعبرألا ! م٣٠٠٢ ربمتبس نم ٣٠ / ه ٤

 برغلا راد . ٣٦٦ : ةمجرتلا مقر ١٦٨ ١ -١٦١/؟ . ةيضابإلا مالعا مجعم ! نورخآو ريكب ميهاربإ زاح ٢-

 .م٠٠٠٢ / ه١٢٤١ : ٢ط . نانبل ، توريب . يمالسإلا

 ٣ رصم ! ةرهاقلا ! رشلل ينيوجلا راد 9 ةبرج ةريزج خيرات ، بوقعي نب ملام : ١٩٨٦م . ص؟١٢ .

 ٤ نانبل ؛ توريب ! يمالسإلا برغلا راد } ةجوف دمحم : ت . ةبرج ءاملع ، يرجلا ناليحلا دمحا نب ناميلس ,
 ط١ : ٩٩٨ مقر شماه ][] . ما )١( .

 ساخلا راشتسملا ةبكم ، ١ج . دامتعالا تامهم حرش يف داشرإلا } يصورخلا ناميلس نب رصان نب فيس -ه

 .م٩٩٩١ / ه٠٢٤١ : ١ط . نامع ةطلس ى طقسم . ةيخيراتلاو ةينيدلا نوؤشلل ناطلسلا ةلالجل

 ٦- نامع ةطلس . ةنيدحلا ناولألا ةعبطم } ةيضابإلا ةديقعلل يراضحلا دعبلا " يريبعجلا تاحرف . ١٤٠٨ه /
 ٨٧ مقر شماه ٥٨ص . م ر٤٩!١( .

 



 ٢٧٤ ةيراض تاءاضإ

 :( ترَهْيَت )رعاش دامح نبركب ثدحملا - ()

 ١- طولخم | ةاقتنملا رهاوجلا ! يداربلا ميهاربإ نب مساقلا وبا .

 ٢ ينيجردلا ديعس نب دحا ١ يالط ميهاربإ : حت ا ١ج ا برغلاب خناشلا تاقبط باتك .

١ 
 ٣- ةيوبنلا ةنسلل ةيفلألا ةبتكملا ! يوتسبلا ميلعلا دبع : حت . تاقلا ةفرعم إ يلركلا يلجعلا هللا دبع نب دحا

 ندرألا ! نامع ؛ ثارتلا زكرم . ١٤١٩ه / ١٩٩٩١م .

 ى ندرالا ى نامع ى ثارتلا زكرم . ةيوبنلا ةنسلل ةيفلألا ةبتكملا ، ٢ج } نازيملا ناسل . رجح نب يلع نب دحا ٤

 .ما٩٩٩/ ه ٩

 رادصإلا 2 ندرألا . نامع ، يلآلا بساحلل ثارتلا زكرم } ٢ج . ةياهنلاو ةيادبلا ، ريثك نب رمع نب ليعامسإ ٥

 . م٠٠٠٢/ ه١٦٤١ . نالا

 ٦ ةرارقلا " ثارتلا ةيعج . ةيركفلا ةايحلاو ةيداصتقالا عاضوألا يل ةسارد ةيمتسرلا ةلودلا . ريكب ميهاربإ زاب .

 رئازجلا . ط٢ : ١٤١٤ه/١٩٩٣م.

 ٧ ثعبلا راد ى ٢ج ‘ ةيضابإلا كولمو ةمئأ يف ةيضايرلا راهزألا } ( اشاب ) ررابلا هللا دبع نب ناميلس .

 رئازجلا . ط٣ : ١٤٢٣ه/٢٠٠٢م.

 ةعابطلل مالس وب راد . ٢ج . ةيضابإلا كولمو ةمنأ يل ةيضايرلا راهزألا } ( اشاب ) نورابلا للادبع نب ناميلس ٨

 . ١٩٨٦١ : ١ط ! سنوت ! انرف عراش ؛ رشلاو

 ءادن عقوم . ؟ج . نودلخ نبا خيرات . نودلخ نب دمحم نب نهرلا دبع ٩-

 . , ».ل-.ص ( ناميإلا

 ٠- ج } ظافحلا ةركذت { ئارسيقلا نب رهاط نب دمحم ٣ . نامع 0 ثارتلا ركرم . ةيوبلا ةنسلل ةيفلألا ةبتكملا .

 ندرالا . ١٤١٩ه / ١٩٩٩م.

 سيرعلا ةكرش ٠ فيرشلا ثيدحلا ةبنكم } جمدم صرق . برعلا نال } روظنم نب مركم نب دمحم ١٠-
 . م٢!٦٠٠ . نانبل } توريب . رتويبمكلل

 ٢ ر قارولا عقوم } نادلبلا مجعم ى يومحلا توفاي ص٥ع.20تة"ل2.٧٧٧ ( .

 ٢٣- ةفاقثلاو ثارثلا ةرازو ، يلراحلا دمح نب ملاس : حت \٢ج . ناهربلاو ليلدلا ! الجراولا ميهاربإ نب فسوي ١

 نامع ةنطلس . ٤١٧ ١ه / ١٩٩٧م .



 هيراضح تيا ءاضإ

 ؛ خيراتلا اهلهاجت ةيمالسإ ةلود ةيمتسرلا ةلودلا - )٩(

 ١ طوطخم ! ةاقتنملا رهاوجلا ا يداربلا ميهاربإ نب مساقلا وبأ .

 , م٦٩٩١ . نابل ! توريب , ةايحلا ةبتكم راد ' ضرألا ةروص باتك ، يببصنلا لقوح نب مساقلا وبا !

 ٣ نابل ! ترريب يرعلا ثارتلا ءايح راد ! نادلبلا باتك ؛ يوقعيلا حضاو نب بوقعي يبا نب دحا ! ط١ :

 ٤٠٨ ه /١٩٨٨م.

 ٤ ر قارولا عقوم } نادلبلا باتك . يوقعيلا حضاو نب بوقعي يا نب دمحا ٥ع.و2ة"21.٧٧٧٨ ( .

 ٥ ؛ راونألا قراشم تاليجست . يعمس طيرش ؛ يلعو نامثع نيتفيلخلا نم ةيضابإلا فقوم { يليلخلا دمح نب دحا
 نامع ةنطلس .! يرر .

 ٦ ؛ ١ج ؛ برغلاب خئاشملا تاقبط باتك ؛ ينيجردلا ديعس نب دمحا ٢  6يالط ميهاربإ : حت .

 ٧ باك . يخامشلا ديعس نب دجا اليراج١)ر١٤٠٧اه۔ا/١٩٨٧١م(.ج!)!١٢ا١ه/

 ٢ نامع ةنطلس . ةلاقثلاو ثارتلا ةرازو } يبايسلا دوعس نب دحا : حت ى ( م .

 نميا دمحم : حت } ٢٧ج . ةيردفلاو ةعيشلا مالك ضقن يل ةنسلا جاهنم 0 ةيميت نبا ميلحلا دبع نب دحا ٨-

 . م٤٠٠٢ / ه٥٦٤١ ؛ رصم . ةرهاقلا " ثيدحلا راد . يواربشلا

 علوم . ءافلخلا نيمطافلا ةسنالا رابخاب ءافخلا ظامتا إ يزيرقملا يلع نب دحا ٩-

 . ( ٧٧“2.٧ا .ص , قارولا

 قارولا عقرم . نابزلا ءابا ءابأو نايعألا تايلو ؛ ناكلخ نبا دمحم نب دجا - ٠

 . ( ( .1.٧««

 ؛ تررمب ! ةيملعلا بتكلا راد . ينيحرتلا ديمما دبع : جت ٠ ٥ج 7 ديرفلا دقعلا ! هبر دبع نب دمحم نب دحا ١١-
 .م٧٩٩١/ ه٧١٤١ : ٢ط . ناب

 ١٢ - ى نابل إ توريب ! ركفلا راد ،؟!ج ؛ فارشألا باسنأ } يرذالبلا رباج نب ىحي نب دمحا ط١ :

 ٤١٧ ها / ١٩٩٦١م.

 ٢٣- يمالسإلا برغلا راد } زاحب ميهاربإ و رصا حلاص دمحم /د : حت 0 نييمتسرلا ةمئألا رابخأ } ريغصلا نبا {

 نانبل \ تررب ! ٤٠٦ ١ه / ١٩٨٦م  6ص٣٦ .

 .زو نالوك . س . ج : حت ا !ج . برثملار سلدنألا رابخا يف برلا نايبلا ى يشكارملا ىراذع نبا ٤

 . م٢٨٩١ : ٣ط , نانبل ، توريب } ةفاقثلا راد ، لاسنفورب يفيل

 . ثارتلا ةيعمج ، ةيركفلا ةايحلاو ةيداصتقالا عاضرألا يف ةسارد ةيمتسرلا ةلودلا { ريكب ميهاربإ زاب -ه٥

 .م٣٩٩١ / ه٤١٤١ : ٢ط . رئازجلا 9 ةرارقلا



 ٢١٦ هيراضت درا ءاضإ

 ٦- نانبل إ توريب ؛ يمالسإلا برغلا راد . ٢ج 0 ةيضابإلا مالعا مجعم . نورخآو ريكب ميهاربإ زاب . ط٢ :

 ٤٩١ /ه .٠٠٠!م.

 ٧- يانلا رادصإلا ، خيراتلا 9 ثارتلا زكرم . ١ج ، طايخ نب ةفيلخ خيرات ا طايخ نب ةفيلخ . ٤١ ه /

 ٠. .ندرألا | نامع .م

 ٨ ةلجم ريغ رشلا ةهج . ةيضابإلا خيرات رصتخم } عيبرلا وبأ يررابلا ناميلس .

 ٩- مالس وبا راد . ٢ج ، ةيضابإلا كولمو ةمئأ يف ةيضايرلا راهزألا . ( اشاب ر يررابلا ادبع نب ناميلس
 رشلاو ةعابطلل ٨ ؛ سنوت . انرف عراش ط١ : ١٩٨٦١ .

 ٠ ميهاربإ لضفلا وبا دمحم : حت ا ٥ج . ةغالبلا جف حرش ، ديدحلا يبأ نبا للا ةبه نب ديمحلا دبع ١ راد

 نانبل ! تررب . يبرعلا ثارتلا ءايحإ ! ط٢ : ١٢٣٨٥ه / ١٩٦١٥م .

 ١ - ءادن عفوم . ٢ج ! نردلخ نبا خيرات . نودلخ نب دمحم نب نمحرلا دبع

 ««.ل-ع. ( ناميإلا ( .

 ٢- ةنطلس ؛ طقسم . ةماقتسالا ةبنكم . ٢ج . نامع لها ةريسب نايعألا ةفحت 4 يملاسلا ديح نب للا دبع

 نامع . ١٤١٧ه /١٩٩٧م .

 ٣٢٣- ةبادلا ثيداحأل ةيارلا بحن . يمليزلا فسوي نب هللا دبع . ج١ .

 ««.ل-. ( ناميإلا ءدن عقوم .

 ٤ ثارتلا ءايحإ راد . موزخم دمحم : حت 0 كلامملاو كلاسملا } ( مساقلا وبأ ر ةبذادرخ نبا هللا دبع نب هللا ديع

 نانبل إ ترريب ! يرعلا ! ط١ : ١٤٠٨ه / ١٩٨٨م .

 ٥- خيراتلا يف لماكلا !( ريثألا نبا ر ضابيشلا دمحم نب يلع } ج٦٢ ، ٧ } يرمدت مالسلا دبع رمع : حت ٠ راد
 ؛ نانبل } ترريب . يرعلا باتكلا ط١ : ١٤١٧ه / ١٩٩٧م .

 ٦ نامع ةنطلس ا طقسم . يرماضلا ةبتكم ا ٢٣ج ! خيراتلا بكوم يل ةيضابإلا ، رمعم ىيحي يلع  9ط٢ :

 ٩٣م .

 ٧- ندرالا . نامَع } بعشلا راد عباطم ، ةيضابإلا ةكرحلا ةاشن . تافيلخ دمحم ضوع . ١٩٧٨م .

 ٨- ةيونس فصن ةلجم : نيربج ةلجم 9 ةيمالسإلا ةوحصلا لوح يليلخلا خيشلا ةحامس عم نيربج ةلجم ءاقل

 تاءاقل ، خيشلا ةحامس ةحفص . ةردنلا ةبتكم عقوم 0 ندرألا يل نامع ةبلط يدانب ةيفاقثلا ةنجللا اهردصت

 ://«««../1لل/[. ( طبارلا اذه ىلع ، تاراوحو ( .

 ٩- ةنم يل يبايسلا دوعس نب دحا خيشلا عم ءاقل ٤٢٣ ١ه / ٢٠٠٢م .

 ٠ نامع ةنطلس } طقسم ؛ ييهولا كرابم نب دلاخ عم ءاقل . ٤ نابعش نم ٨١٤٢٦ه / ٨ ربمتبس نم

 ٠.٥ ٢!م .



 ٢٦٧ ةيراضح ديا ءاضإ

 زنارف راد رشانلا ! بوقعي نب ملامو زترافش : ت . نيدلا عئارشو مالسإلا ءدب هيف باتك ! مالس نب باول ١
 . م٦٨٩١ / ه٦٠٤١ ! نابل 6 ترويب . ردام راد عباطمب عبط . ايناملا ؛ ندابسيفب زياتش

 ةينق يل برغملا لها ىلإ يناطلا بجاحر ملسم ةديبع يا مامإلا باك : ( خم ر ريللا . ءاملع ةعومجم ٢-

 . رابجلا دبعر ثراحلا

 ٣ فشاك ليعامسإ ةديس : حت ا ١ج ؛ ناطحق نب دلاخ ناطحق يا ةريس : تاباوجلاو ريسلا ! ءاملع ةعومجم ١

 نامع ةنطلس . ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو . ط٢ : ١٤١٠ه / ١٩٨٩م .

 ةديس : عن . ٢ج . برغلا لها ىلإ بوبحم نب دمحم خيشلا ةريس : تاباوجلاو ريسلا . ءاملع ةعومجم ٤-

 . م٦٨٩١ / ه٦٠٤١ 7 نامع ةنطلم ! ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ى فشاك ليعامسإ

 ؛ نانبل ى توريب إ يبرعلا ثارتلا ءايح] راد 3 ميلاقألا ةفرعم يل ميساقتلا نسحا ! يسدفملا دحا نب دمحم ٥-

 .ما٧٨٩/ ه ١٤٠٨

 عفوم . مالعالا ريهاشم تافقبطر مالبإلا خيرات ؛ يهللا دحا نب دمحم ٩٦-

 . ) ««.1. ( قارولا

 ٧- ج . يربطلا خيرات ى يربطلا ريرج نب دمحم ٣ \ ناكا رادصإلا ، خيراتلا } ثارتلا زكرم . ١٤٦٢١ه /

 .ندرألا ! نامتع .م.

 ةنطلس | بيسلا ! يرماضلا ةبتكم . ةباحصلا فالتخا يل ةباصإلا نع فشكلا ! يشاطبلا سماش نب دمحم ٨-

 .م٤٩٩١ / ه٤١٤١ : ١ط . نامع

 ضرعم دمحم يلع : حت 0 ٠١ج } يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت ، يروفكرابملا نمحرلا دبع نب دمحم ٩-
 . م٨٩٩١ / ه٩١٤١ : ١ط ؛ نابل ! توريب ! يرعلا ثارتلا ءايحإ راد 0 دوجوملا دبع دمحا لداعو

 ٠ راصمألا بئارغ ل راظنلا ةفحت ) ةطوطب نبا ةلحر 5 ( ةطوطب نبا ) يجنطلا ناوللا هللا دبع نب دمحم ( .

 نانبل إ توريب ! ةيملعلا بتكلا راد ى برح لالط : حت .

 ١ نابل ! ترريب ؛ ثارتلا ءايحإ راد ى يذمرتلا ننس ، يذمرتلا ىسيع نب دمحم . ط١ : ١٤٢١ه /

 ۔ م ٢٠٠٠

 سيرعلا ةكرش ! فيرشلا ثيدحلا ةبتكم . جمدم صرق } برعلا ناسل ! روظنم نب مركم نب دمحم ٢

 . م٦٠٠٢ . نانبل ى توريب ٨ رتويبمكلل

 ٣ نانبل ، توريب ! يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ! ةجام نبا ننس ! ةجام نبا ينيوزقلا ديزي نب دمحم . ط١ :

 ٩١ /ه ٢٠٠٠م.
 ٤٤ نابل 6 تررب ا فراعلا ةمسؤم ، ٢ج ؛ بدالاو ةغللا يف لماكلا . دربملا ديزي نب دمحم  0ط١ :

 ٠ ه /٩٩٩ا١م.

  

 



 ٢٧٨ ةيراض ديا ءاضإ

 ةيعمج ‘ نانير رصانلا نب ىفطصم : حت ؛ ديحوتلا ةديقع حرش . ةمنألا بطق شيفطا فسوي نب دمحم ٤٥

 . م١٠٠٢ / ه٢٢٤١ : ١ط . رئازجلا . ةيادرغ ى ثارتلا

 ٠ بيسلا . يرماضلا ةبتكم ؛ ايقيرفإ برغب مالسإلا رشن يل ةيضابإلا رود ، رصان حلاص دمحم ٦

 . نامع ةنطلس

 / ه٨١٤١ . نامع ةنطلس . طقسم . ةماقتسالا ةبنكم . ةيضابإلا دنع ةوعدلا جهنم ا رصان حلاص دمحم ٤٧

 . م ٩٧

 . م٣١٦٩١ / ه٢٨٣٢١ : ١ط . ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد ا ٣ج . ريبكلا برغلا خبرات . زوبد يلع دمحم ٤٨

 " ةردن يف مدقم ثحب ( اجذومن لئاسرلا لداب ر رئازجلاو نامع نيب ةيفاقثلا تاقالعلا ، ماجحوب رصان دمحم 4٩

 ؤ خلملا نسح /د و زاحب ميهاربإ /د : ريرحت . " انيدحر اميدق ةقيقشلا نامع ةنطلس ثارت لوح يملعلا ىقتلا

 . نامع . ندرالا ، عباطملا لامع ةيعمج . م٢!٢٦٠٠ /ه٣٢٦٤١ . ندرألا ‘ تيبلا لآ ةعماج تاروشنم

 ليربإ نم ٢٤ / ه٦٢٤١ لوالا عيبر نم ١٣ . يربعلا كرابم نب هللا دبع خيشلا عم ةيفتاه ةملاكم ٥٠

 . م ٢٠٠٥

 : ١ط . نامع ةنطلس . طقسم . دعاولا ليجلا ةبكم . ةبئاغلا ةقيقحلاو جراوخلا . يعباسلا ناميلس نب رصان ١

 .م٩٩٩١/ ه ٠

 . طوطخم ! ديح نب كلملا دبع مامإلا ىلإ ناليغ نب مشاه ةريس : ريسلا 5 ناليغ نب مشاه ٢

 برغلا راد ٤ يرعلا ليعامسإ : ت 0 مهرابخاو ةمنألا ريس باتك . ( ءايركز وبا ) ركب يا نب ىحي ٢
 . م٨٩١!٢ / ه٢٦٠٤١ : ٢ط . نانبل إ توريب . يمالسإلا

 بطقلا تالسارم ضعب لالخ نم ر نامعو رئازجلا نيب ةيملعلا تاقالعلل جذومن } نيدرتوب حلاص ىمحب ٥٤1
 ٠ ٠ابيدحو اميدق ةقيقشلا نامع ةنطلس ثارت لوح يملعلا ىقتلملا " ةودن يف مدقم ثحب ( شيفطا

 ٠ م٢٠٠٢ /ه٢٢٤١ . ندرألا . تيبلا لآ ةعماج تاروشنم . خلملا نسح /د و زاحب ميهاربإ /د : ريرحت

 . نامع } ندرألا " عباطملا لامع ةيعحج



 ةيراضك تدرا ۔اضإ
 ٢١٩

 )١٠( - ىلوالا ةثالثلا ةيرجهلا نورقلا يف نييناملا دنع فيلأتلا ةكرح ,

 ةماعلا ةيريدملا ! ىلوألا انمالعا نم ةردن ، ثيدحلا منأ نم مامإك ديز نب رباج ١ يدنكلا دحا ني ميهاربإ ١-
 . م٨٨٩١ / ه٩٠٤١ . نامع ةطلس . طقسم . يلاقلا طاشنل

 ٢ طوطخ . هاقتنملا رهاوجلا ؛ يداربلا ميهاربإ نب مساقلا وبأ .

 . يالط ميهاربإ : حت ء !ج 6 برغلاب خئاشملا تاقبط باك ! ينيجردلا ديعس نب دحا۔-٣

 ٤ ر قارولا عقوم . بيذهتلا بيذق ، رجح نبا يلع نب دحا ص٥ع.و2تة»لة.٧٨٧٧ ,( .
 . , «٧«٧.ل٨ةت2و.[٥ص ر قارولا عقوم ٠ نازيملا ناسل ! رجح نبا يلع نب دمحا -ه

 ٦- قارولا عقوم . دادغب خيرات ، يدادغبلا بيطخلا يلع نب دحا ( . .««« , .

 قارولا علوس . نانزلا ءابا ءابأر نايعألا تايلر ! ناكلخ نبا دمحم نب دأ ٧-

) .1.»» , . 

 ٨- نامع ةنطلم . طقسم . ةماقتسالا ةبتكم ! ١ج ؛ مالسإلا دعاوق ! يلاطيجلا ىسوم نب ليعامسإ , ط٢ :

 ٧٢٣ /ه ١٩٩٢م.

 روطن " ثحب , انبدحو اميدق ةقيقشلا نامع ةنطلس ثارت لوح يملعلا ىقلملا . خلملا نسحو ريكب ميهاربإ زاحب ٩
 /ه٢٢٤١ . ندرألا ا تيبلا لآ ةعماج تاروشنم . وجاب ىفطصم /د 3 " ةينامعلا رداصملا ف لوصألا ملع

 . نامع ! ندرألا ، عباطملا لامع ةيعج . م ٢.

 ٠- نانل ا توريب } يمالسإلا برغلا راد . ةيضابإلا مالعا مجعم . نورخآو ريكب ميهاربإ زاحب . ط٢ :
 ٤١ ه / .٠٠٠!٢م.

 ةرازو . يبلش ظيفحلا دبع : حت ا ١ج . ةعيسولا اهفرط يراحلا ةعيرشلا سوماق ، يدعسلا سيه نب ليمج ٩٠١-
 . م٩٨٩١ / ه١ ٤٠٩ . نامع ةنطلش . ةفاقثلاو ثارتلا

 ٢- نان ! ترريب . ركفلا راد إ ١ج ؛ نونفلاو بتكلا يمامأ نع نونظلا فشك . ةفيلخ يجاح ١

 ٠ ه /٩٩٠ا١م.

 لجلا ةبتكم ! ةيمايسلاو ةيركفلا ةايحلا يل هرلاو يدزألا ديز نب رباج مامإلا . دواد وبأ رقص يماس ٣-
 . م٠٠٠٢ : ١ط ! نامع ةنطلس ! طقسم { دعاولا

 ةشطلم ! بيسلا ! يرماقلا ةبتكم . هدنسمو هتناكم بيبح نب عيبرلا مامإلا ، يبونقلا كوربم نب ديعس ٧٤-

 .ما٥٩٩ /ه٦١٤١ : ١ط . نامع

 ٥- ةفللا ! ( خم ) ريسفلا ملع يف يضابإلا جاتإلا . نابيشلا كرابم نب ناطلس ١٤.



 ٢٢٠ هيراض تاءاضإ

 ةلالجل صاخلا راشتملا ةبتكم . ١ج 6 نامع ءاملع ضعب خيرات ل نايعألا فاحتإ { يشاطبلا دوحج نب فيس ٦-

 .م٨٩٩١/ه٤١ا٩١ : ٢ط . طقسم . نامع ةنطلس . ةيخيراتلاو ةينيدلا نرؤشلل ناطلسلا

 ١٧- طقسم : دعاولا ليجلا ةبنكم . ةيضابإلا دنع ثيدحلا ةياور . يديعسوبلا دمحا نب حلاص ٠ نامع ةنطلس .

 ط١٤٢٠:١ه/٠٠٠!٢م.

 ٨- نامع ةنطلس . ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو 0 ةيضابإلا ةعشا نم ةيضرملا ةعمللا . يلاسلا ديح نب للا دبع . ط٢ :

 ٩٣ .ما

 يربعلا ميهاربإ خبشلا : حت 0 ١ج . نايدألاو ماكحألا يملع يل ماظنلا رهوج { يماسلا ديح نب هللا دبع ٩-
 . نامع ةنطلس 9 ةثيدحلا ناولألا ةعبطم ! شيفطا ميهاربإ قاحسإ يبا خيشلاو

 ٠- ناريإ } نارهط . ىدهلا ةسؤم ! ةيضابإلا رداصم مجعم . ينايض ربكأ يلع  0ط٢ : ٤٦٢٤ ١ه .

 ١- نانبل ‘ توريب ، يمالسإلا برغلا راد . ةيضابإلا نع تاسارد . يمانلا ةفيلخ ورمع ٧ ط١ : ٢٠٠١م .

 ٢ - ندرالا . نامع ! بعشلا راد عباطم ! ةيضابإلا ةكرحلا ةأشن إ تافيلخ دمحم ضوع . ١٩٧٨م .

 ٣- نامع ةنطلس } طقسم . ةثيدحلا ناولألا ةعبطم . ةيضابإلا ةديقعلل يراضحلا دعبلا ! يريجلا تاحرف ©

 ٤٠٨ ه ا/١٩٨٧م.

 ثارت لوح لراألا يملعلا ىقلملا . اهقيقحتل اديهمت ديز نب رباج مامإلا لئاسر ليلحت ، يريجلا تاحرف ٤
 . م٢٠٠٢ /ه١ ٤٢٢ . ندرالا . ةينامعلا تاساردلا ةدحو . تيبلا لآ ةعماج } نامع ةنطلس

 ٥ يور ! ةيلاعلا عباطملا . ايقيرفإ لامشب نامع ةقالع . يريبعجلا تاحرف ٠ نامع ةنطلس 0

 ط١: ١٤١٧١ه/٩٩١ا١م.

 ربمتبس نم ٤٢٦ ١ه / ٢٦ نابعش نم ٦٢٢ } نامع ةنطلس ! طقسم . يبيهولا كرابم نب دلاخ عم ءاقل ٦

 .م٥.٠٢

 ٧ رصم : ةروصنملا } ءافولا عباطم } ههقلو ملسم ةديبع وبأ مامإلا ا يدشارلا هللا دبع نب كرابم . ط١ :

 ٣ ه /٩٩٣٢ام.

 ٨- ناميلا نب نوراه رمأ يف تومرضح لها ىلإ ليحرلا نب بوبحم ةريس : تاباوجلاو ريسلا ! ءاملع ةعومجم .
 نامع ةنطلس . ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو } فشاك ليعامسإ ةديم : حت ي !ج .

 ٩- نامع ةنطلس . ةلاقللاو ثارتلا ةرازو } عرشلا نايب ! يدنكلا ميهاربإ نب دمحم . ج٣ . ١٤٠٤ه /

 ٩٨٤ م . ج٥١- ٥٢. ١٤١٤ه/١٩٩٢م.

 ٠ ر قارولا عقوم ! ربغ نم ربخ يل ربعلا . يهذلا دحا نب دمحم ٥ع©.20ت]2.٧٧٧ ( .

 ١- ر قارولا عقوم ى تسرهفلا . دلا نبا قاحمإ نب دمحم ٥ع.2٩تة٧ا2.٧٧٧ ( .

 ٢- ر قارولا عقوم . ريبكلا خيراتلا . يراخبلا ليعامسإ نب دمحم ٥ع.و2ة٧.21٨«٧؛ ( .

  



 اققل ةيراض ديا ءاضا

 عقرم . مالعالا ريهاشم تاقبطو مالسإلا خيرات 6 يبالا دجا نب دمحم ٢٣-

 . ( ٧٧«`2.٧ا . ( قارولا

 ٤ نامع ةنطلس . ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ا ١ج . رفعج نبال عماجلا ا يوكزإلا رفعج نب دمحم .

 .نيدلابرعيةبتكىبعلقوما تاقلا انابح نبدمحم ٥-

 . ) م://../ //. ٢\؛/ /. (

 ٩ ر قارولا عقوم . ىربكلا تاقبطلا ‘ دعس نب دمحم ص٥ع.20ة“!2.٧٧٧ ( .

 ٧- طقسم ! ةيعرشلا مولعلا دهعم . ةنوقرم ةخسن . هرالآو هنايح ليحرلا نب بوبحم ا يبحرلا دومحم نب دمحم ,
 نامع ةنطلم . ٢٠٠١م .

 سيرعلا ةكرش ٠ فيرشلا ثيدحلا ةبتكم ؛ جمدم صرق ! برعلا ناسل } روظنم نب مركم نب دمحم ٨-
 . م٦٠٠٢ ؛ نانبل . ترريب ٨ رتويبمكلل

 ٩- نابل ى ترريب ، فراعلا ةسمؤم ا بدألاو ةغللا يف لماكلا . دربملا ديزي نب دمحم . ط١ : ١٤٢٠ه /

 ٩م.

 ةيعمج ! جمدم صرق ؛ ( قرشملا مسق ) ةيضابإلا مالعا مجعم ! رصان حلاص دمحم -.
 . رازجلا . ةرارقلا ى ثارتلا

 ١ نامع ةنطلس . طقسم ! ةماقتسالا ةبنكم . ةيضابإلا دنع ةوعدلا جهن . رصان حلاص دمحم ١٤١٨ه /

 ١٨م.

 ٤٢ ر قارولا عقوم . ءابدألا مجعم . يومحلا توقاي ٥ع.724ة21٧.٧٨٧٧ ( .

 ٣ نانبل ! تررب } يمالسإلا برفلا راد . مهرابخاو ةمئألا ريس باتك 9 ( ءايركز وبا ) ركب يبأ نب ىجي .
 ط؟!:٠٦ا١ه/٩٨٢ا١م.

 ٤ ٤ نانبل ى توريب ! يمالسإلا برفلا راد ! ديز نب رباج مامإلا هقف ں شوكب دمحم ىحي . ط١ : ١٤٠٧ه /

 ٩٦ .ما

 ٤٥ ةفاقثلاو ثارثلا ةرازو { يلراحلا دمح نب ملاس : حت ،؟ج ؛ ناهربلاو ليلدلا , نالجراولا ميهاربإ نب فسوي ٨

 نامع ةنطلس . ٤١٧ ١ه / ١٩٩٧١م .

 قارولا عفوم ! لاجرلا ءامسا يف لامكلا بيذق . يزملا نمحرلا دبع نب فسوي ٤٦

 . ؛ «««.. (

  

 



 ٢٢٢ ةيراض درأ ءاضا

 : ةبسنلاوةاشنلا( ةّيِباَفَولا و( ةيبهولا )- (ا١)

 ١ ى سنوت . يمكلا يجلل : حت ! برغلاو ايقيرفإ خيرات . ناوريقلا قيقرلا نب مساقلا نب ميهاربإ ١٩٦٨م .

 ٢ ۔ طوطخم . هاقتملا رهاوجلا ! يداربلا ميهاربإ نب مساقلا وبا

 ٢- يالط ميهاربإ : حت . ١ج ! برغلاب خلاشملا تاقبط باتك . ينيجردلا ديعس نب دحا .

 ةنطلم . ةفاقللاو ثارتلا ةرازو { يبايسلا دوعم نب دحا : حت . ١ج . ريسلا باتك ؛ يخامشلا ديعس نب دحا ٤

 .م٧٨٩١ / ه١٧٠٤١ : ٢ط ! نامع
 ٥ ر قارولا عقوم ى بدألا نونف يل برألا ةيامف | يربونلا باهولا دبع نب دحا ٥ع.24تة]3.؛٧٨"٧؛ ( .

 ٦- توريب . ةيملعلا بتكلا راد . ٨ج . يراخبلا حيحص حرش يرابلا حتف ، نالقسعلا رجح نب يلع نب دحا !

 نانبل . ط٣ : ٤٢١ ١ه / ٢٠٠٠م.

 ؛ برغملاو سلدنألاو ةيقيرفإ ءاملع ىراتف نع برغلا عماجلاو برعلا رايعلا . يسيرشنولا ىه نب دحا ٧

 . نانبل إ توريب ى يمالسإلا برغلا راد : ج

 ٨- توريب ا يمالسإلا برغلا راد . يودب نجحرلا دبع : ت . يقيرفإلا لامشلا ي ةيمالسإلا قرفلا ا لب درفلا .

 ط ؛ نانبل ٣ : ١٩٨٧م .

 ٩ توريب } يمالسإلا برغلا راد 0 زاحب ميهاربإ } رصان دمح /د : حت . نييمتسرلا ةمنألا رابخا . ريغصلا نبا ١

 نابل . ١٤٠٦ه / ١٩٨٦م.

 ٠- ثارللا ةيعمج 0 ةيركفلا ةايحلاو ةيداصتقالا عاضوالا يف ةسارد ةيمتسرلا ةلودلا } ريكب ميهاربإ زاحي ٠

 رئازجلا . ةرارقلا . ط٢ : ١٤١٤ه/١٩٩٢٣م.

 ١- نانبل ى توريب " يمالسإلا برغلا راد " ٢ج . ةيضابإلا مالعأ مجعم ى نورخآو ريكب ميهاربإ زاب  6ط٢ :

 ٤٩١ /ه .٢٠٠م.

 برغلا راد . رارج اميرو رارج رهام : ةمجرت 3 ةيلامشلا ايقيرفإ يف نويضابإلا نوخرؤملا ؤ يكستيفيل سويدات ٦٧-
 . م٠٠٠٢ : ١ط . نانبل ى ترريب ؛ يمالسإلا

 توريز عراش . باتكلل ةينطولا ةسؤملا ! ةيمتسرلا ةلودلل ةيجراخلا تاقالعلا . فسوي مركلا دبع تدوج ٢٣-

 . م٤٨٩١ . رئازجلا ، فسوب

 ؛ ساورلا مامإلا راد 0 ةينكرالا اهروذجو ةيساسالا اهراكفا ةيباهولا ةيفلسلا ، فاقسلا يلع نب نسح ٤-

 .م٢٠٠٢ / ه٣٢٢٤١ : ١ط ! نانبل . توريب

 ٥ ندرألا . نامع . يزارلا راد ، ايبن سيلو ةيعاد 6 يكلاملا ناحرف نب نسح . ط١ : ١٤٦٢٥ه /
 41.٠ ٢؟م .



 ٢٢٢ هيراضحل ديا ءاض

 ١١٥ ١ : مقر ! طوطخم . ةمالا رابخأل عماجلا ةمغلا فشك ؛ يوكزإلا ينحرسلا ديعس نب رمع نب ناحرم ٦-
 ةينيدلا نرزشلل سوباق ناطلسلا ةلالجل صاخلا راشتسملا يديعسوبلا دمحا نب دمحم ديسلا ةبتكم . ٢٧٤ : ةقرو

 . نامع ةنطلس . طقسم . ةيخيراتلاو

 ةرازر " نورخآو ةفيلخ ميركلا دبع : حت ى ١ج ى ةيبرعلا ةغللا يف ةنابإلا باتك ، يهتوعلا ملسم نب ةملس ٧
 .م٩٩٩١ / ه٠٢٦٤١ : ١ط . نامع ةنطلس . ةلاقثلاو ثارتلا

 ٨- راخملا ةسؤم ! هلوعد ةقيقحر باهولا دبع نب دمحم خيشلا ةايح & ليقحلا نمحرلا دبع نب ناميلس ,
 ةيدوعسلا ! ضابرلا . ط٢ : ١٣٢١ه / ٢٠٠١م .

 ٩- نامع ةطلس ؛ طقسم ! دعاولا ليجلا ةبكم . ةيضابإلا دنع ثيدحلا ةياور . يديعسوبلا اص . ط١ :
 ٤٠ /ه ٠٠٠!٢م.

 ٠- ةايحلا ةبنكم راد . ١ج } اهرضاحر اهيض ام يل ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا خيرات ! راملا نيدلا حالص .
 نانبل إ توريب : ط١ : ١٣٧٦ه / ١١٩٥٧م

 ءادن علرم . ؟ج . نودلخ نبا خيرات ! نودلخ نب دمحم نب نمجرلا دبع - ٩١
 . ( ««.ل-ع. ( نامبإلا

 ةنضلس . طقسم . ةماقتسالا ةبنكم } ٢ج . ناَمُع لها ةريسب نايعألا ةفحت 0 يملاسلا ديح نب هللا دبع ٢

 . م٧٩٩١ / ه١ ٤١٧ . نامع

 ٢٣ بيسلا . يرماضلا ةبكم ! نيدلا ةمئأ ةفرعم ىلإ نيئدتبملاو ةماعلا ملس ةلاسر ! نورابلا ىجي نب هللا دبع ١؛

 نامع ةنطلس . ط١ : ١٤١٢ه / ١٩٩٢م.

 بلطلا دبع نب نمحرلا دبع : حت . ١ج ‘ دجن خيرات يل دجما ناونع " يدجلا هللا دبع نب ناملع - ٤

 .م٨١١! / ه١ ٤٠٦ : ٤ط , ةيدوعسلا ، ضايرلا ! زيزعلا دبع كلملا راد ، خيشلا لآ

 ٥ نامع ةنطلس ا بيسلا ؛ يرماضلا ةبتكم ، ٢ج ، خيراتلا بكوم يل ةيضابإلا . رمعم ىحي يلع ! ط٢ :

 ٢ .م

 ٦- نامع ةنطلس ى بيسلا ا يرماقلا ةبتكم . لدنعم يمالسإ بهذم ةيضابإلا } رمعم ىيي يلع . ط٤ :

 ٩١ /ه ٠٠٠!م.

 ٧- نابل ' توريب ! يمالمإلا برغلا راد ! ةيضابإلا نع تاسارد " يمالا ةفيلخ ورمع  0ط١ : ٢٠٠١م .

 ٨- ندرألا ! ناَمَع « بعشلا راد عباطم ! ةيضابإلا ةكرحلا ةاشن ، تافيلخ دمحم ضوع . ١٩٧٨م .

 ز نامع ةنطلم ! طقسم . ةنبدحلا ناولألا ةعبطم ! ةيضابإلا ةديقعلل يراضحلا دعبلا ى يريعجلا تاحرف ٩-

 .م١!٧٨٩/ه ١٤٠٨

 ميهاريإ نب ناميلس : حت . ةنوقرم ةعبط ! ةوعدلا لها تاياورو رابخأ يف تاقلعملا باتك } لوهجم فلؤم ٠

 م٨١٩٩١ / ه٨١٤١ , رئازجلا { ةرارقلا . ةايلا دهعم ، نالجرولا زيزباب

 



 ٢٢٤ هيراضم درا ءاضا

 سويدات : بانكب قحلم . ةصاخ ةروصب نييضابإلاو برغملا نع يكسنتيفيل سوبدات لامعا . رانك سويررام ١

 . يمالسإلا برغلا راد { رارج اميرو رارج رهام : ةمجرت . ةيلامشلا ايقيرفإ يف نويضابإلا نوخرؤملا ؤ يكستيفيل

 . م٠٠٠٢ : ١ط . نانبل ى توريب

 ٢ طبارلا اذه ىلع دناوفلا ديص عقوم . ةيباهولا لوح يخيرات اطخ حيحصت ! رعيوشلا دعم نب دمحم :
 ://ن.//0.7ح=هه &= .ت

 ةبتكم | نوعبرألاو سداسلا بابلا . ٧٧٧ : مقر . طوطخم } نايبلاو فشكلا . ناهلقلا ديعم نب دمحم ٣-

 ٠ طقسم : ةيخيراتلاو ةينيدلا نوؤشلل سوباق ناطلسلا ةلالجل صاخلا راشتسملا يديعسوبلا دمحا نب دمحم ديلا

 ثارتلا ةرازو ، فشاك ليعامسإ ةديس : قيقحتب نايبلاو فشكلا باتك نم ةعوبطملا ةخسنلا رظناو . نامع ةنطلس

 . ٤٠٠ ١ه / ١٩٨٠م . ٢!/٤٢٣ . نامع ةنطلس . ةفاقللا

 عقوم . راطقألا ربخ ل راطعملا ضررلا . يريمحلا هللا دبع نب دمحم ٤-

 . ( ٧٧“٧.ا «. ر قارولا

 ٥- فالآلا قارخا يل قاتشملا ةهزن ! يسيردإلا هللا دبع نب دمحم نب دمحم .

 قارولا عقوم ( 1.0. ٧«« ..

 ٦- ةيادرغ ا ثارتلا ةيعمج } نتنيو رصانلا نب ىفطصم : حت ؛ ديحوتلا ةديقع حرش ، شيفطا فسوب نب دمحم ٨

 رلازجلا .ط١ : ١٤٢٦٢ه / ٢٠٠١م.

 ةيبرعلا ةكلمملا . ةدج . داشرإلا ةبتكم ، ٧١ج . ليلعلا ءافشو لينلا باتك حرش } شيفطا فسوي نب دمحم ٧-

 ۔ مم ٤٠٥ ١ه/ ٩٥ : ٣ط . ةيدوعسلا

 ٨- نامع ةنطلس . طقسم . ةماقتسالا ةبنكم . ةيضابإلا دنع ةوعدلا جهنم ى رصان حلاص دمحم . ١٨ ١٤ه /

 ٠٧ م .

 دوعس نب دمحم مامإلا ةعماج . هيلع ىرتفمو مولظم حلصم باهولا دبع نب دمحم ‘ يودنلا دوعسم ٩-
 . م٠٩٩١/ ه١١٤١ : ٢ط . ةيدوعبلا , ةيمالسإلا

 ٤٠ - نابل . توريب . ةينانبللا ةيرصملا رادلا ى بهاذم الب مالسإ . ةعكشلا ىفطصم . ط٦ : ٧ا١٤٠ه /

 ٩٨٧ م . :

 ١ نمرألا ةسينك . ةعابطلل يبرعلا داحتالا راد ، يرعلا قرشملا يف ةيضابإلا ةكرحلا إ مشاه بلاط يدهم ١

 سيلجلا عراش ! ط١ : ١٤٠١ها/ ١٩٨١م .

 ةنونيدلا لوصا باتك لالخ نم يدقعلار يهقفلا هجهنمر سررمع خيشلا ، يدعسلا دحح نب دشار نب انهم ٢

 . م٤٠٠٢ / ه٤٢٦٤١ : ١ط . نامع ةنطلس . طقسم ! دعاولا لبجلا ةبتكم . ةيفاصلا

 ةبنكم . يبونقلا ديعم نب هللا دبعو يبونقلا ديعس نب حلاص : حت . ةيبهولا ةديقعلا . ينالهبلا ملاس نب رصان ٤٣

 م٤٠٠٢ / ه٥٢٦٤١ : ٥ط . نامع ةنطلم \ طقسم . طقسم



 ةيراضح درا ءاضإ
 ٢٢٥

 ةلطلس . طقمم ٠ طقسم ةبكم ٠ نابيشلا ناطلس : ةمج اره ٠ ةيبهولا ةديقعلا ٠ نالهل ١ ل اب نب رص ان ٤

 .م٣٠٠٢/ه٤٢٦٤١ : ١ط . نامع

 | ط١ :
 نامع ةطلس ، طقسم ! دعاولا ليجلا ةبتكم } ةبئاغلا ةقيقحلاو جراوخلا ، يعباسلا ناميلس نب رصان

٤٥ 

 ٠ ه /٩٩٩ا١م.

 )١٢) - خيراتلا فيرو جراوخلا !

 ١ نامع ةنطلس . يرر ، ةمامالا ةبنكم } جراوخلاو ةيضابإلا نيب قرفلا " ( قاحسإ وبا ) شيفطا ميهاربإ .
 عيرلا مسق 9 ( ٨٧٧٨٧.ةاةنصل.صعا ر قرشملا لمألا عقوم يف كلذك باتكلا اذه رشن متو .

 ٢ طوطخم } هاقتملا رهاوجلا ه يداربلا ميهارب نب مساقلا وبا .

 ٣ ركفلا راد إ ٣٢ج . ناغألا . ناهفصألا جرف وبا ٨ ط١ : ١٤٠٧ه / ١٩٨٦م.
 . يالط ميهاربإ : ت . !ج . برغلاب خئاشملا تاقبط بانك . ينيجردلا ديعس نب دحا-٤؛٤

 ٥ نامع ةنطلس ! ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو إ ١ج . ريسلا باك . يخامشلا ديعس نب دمحا .

 بتكلا راد . ٨ج . ٦ج ٠ ١ج . يراخبلا حيحص حرش يرابلا حتف . نالقسعلا رجح نب يلع نب دحا ٦-
 .م٠٠٠٢/ه١٢٦٤١ : ٣ط . نانبل ى ترريب . ةيملعلا

 رادصإلا ! ندرألا ! نامع . يلآلا بساحلل ثارتلا زكرم إ ٣ج 7 ةياهنلاو ةيادبلا ، ريثك نب رمع نب ليعامسإ ٧-
 ۔م٠٠٠ / ه ١٤٢٩١ . ناللا

 ٨ توريب ا يمالسإلا برفلا راد ! زاحب ميهاربإ ، رصان دمحم /د : حت ، نييمتسرلا ةمنألا رابخا ، ريغصلا نبا ١

 نابل .٤.٦ها ١٩٨٦ .م

 ٩ نامع ةنطلس ! عيزوتلار رشنلل ةينامعلا رادلا ا ةيضابإلا ملاعملا ىلع ةيمالسإ ءاوضا ، تشوعا ديعس نب ريكب .

 ٠- ناللا رادصإلا } خيراتلا ى ثارتلا زكرم ا ١ج ؛ طايخ نب ةفيلخ خيرات ى طايخ نب ةفيلخ . ١٤٦٢١ه /

 ٠. ندرالا } نامع .م .

 ١١- نامع ةنطلس طقسم ! طقسم ةبتكم 0 ٢ج . ١ج ؛ حيحصلا عماجلا ، يدزألا بيبح نب عيبرلا . ط١ :

 ٤١٥ اه/١٩٩٤م.

 ٢ - ةلجسم ريغ رشنلا ةهج ؛ ةيضابإلا لوصأ يل ةينفلا دوقعلا . يثراحلا دمح نب ملاس .

 لجلا ةبكم . ةيسايسلاو ةيركفلا ةايحلا يف هرلاو يدزالا ديز نب رباج مامإلا . دواد وبا رقص يماس ٢٣
 . م٠٠٠٢ : ١ط 9 نامع ةنطلس ! طقسم ا دعاولا

 ٤ - ؛ نامع ةنطلس . طقسم . ةضهنلا عباطم ! داحلا فيسلا ؛ يبونقلا كوربم نب ديعس ط٣ : ١٤١٨ه.

  

 



 ٢٢٦ هيراضك ديا ءاضإ

 ٥- نانبل ؛ توريب } يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد " ننسلا باتك . دراد وبا يدزألا ثعشألا نب ناميلم « ط١ :

 ٤١ /ه ٢٠٠٠م.

 ءادن عفوم . ؟ج . نردلخ نبا خيرات | نردلخ نب دمحم نب نمحرلا دبع ٦-

 . ( «٭٧.ل-ع.س ( نامبإلا

 ةنطلس ، طقسم . ةماقتسالا ةبتكم . ٢ج . ١ج . ناَمُع لها ةريسب نايعألا ةفحت ! يلاسلا ديح نب هللا دبع ٧-

 . م٧٩٩١ / ه٧١٤١ . نامع

 ةنطلس . ةثيدحلا ناولألا ةعبطم . ٣ج } ماكحألاو نايدألا يملع يل ماظنلا رهوج . يلابلا ديح نب هللا دبع ٨-

 . نامع

 ٩- يملاسلا نيدلا رون نب دمح نب دوعس : رشانلا ، ١ج . حيحصلا عماجلا حرش ! يلاسلا ديح نب لا دبع ١
 نامع ةنطلس ‘ يرر . ةيبهذلا عباطملا . ١٩٩٢م .

 ىلإ ةداعسلا حاتفم باتك نمض ترشن . ةقيرطلا لهج نمل ةقيقحلا فشك ةموظنم . يملاسلا ديمح نب هللا دبع ٠

 . نامع ةنطلس } بيسلا ، يماسلا نيدلا رون مامإلا ةبنكم . ةدابعلا حيحص

 ؤ توريب . ةفرعملا راد 8 ٤ج . لحنلاو ءاوهألاو للملا يف لصفلا } ( مزح نبا ) يرهاظلا دحا نب يلع ١

 .م٦٨٩١ / ه٦٠٤١ . نانبل

 ٢ نامع ةنطلس : ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ى ١ج . يويسبلا نسحلا يبا عماج . يويسبلا دمحم نب يلع ١.

 ٤.٤ ها ا/١٩٨٤م

 راد ى يرمدت مالسلا دبع رمع /د : ت ؛ ٤ج . خيراتلا يل لماكلا ء( ريثألا نبا ) يابيشلا دمحم نب يلع ٢٣

 . م١٧٩٩١ / ه٧١٤١ : ١ط 0 نابل ، توريب ! يرعلا باتكلا

 ٤ - نامع ةنطلس ! طقسم . ةمامالا ةبتكم ! يضابإلا ركفلا يف ةسارد 3 اب لاص دمحم جاحلا نب رمع . ط٢ :

 ٤١٣ ه /؟٩٩ا١م.

 ٥- ةفاقنلاو ثارتلا ةرازو . مورك ومح دحا : حت . ةيفاصلا ةنونيدلا لوصا ! يسوفنلا حتف نب سورمع ٠

 نامع ةنطلس . طقسم . ط١ : ١٤٦٢٠ه / ١٩٩٩م .

 ٦- ندرألا ناَمَع . بعشلا راد عباطم . ةيضابإلا ةكرحلا ةاشن ا تافيلخ دمحم ضوع . ١٩٧٨م .

 ٧- رصم . ةروصنملا } ءافولا عباطم . ههقلر ملسم ةديبع وبأ مامإلا ، يدشارلا هللا دبع نب كرابم . ط١ :

 ١٣ ه /١٩٩٣م.

 ض نانبل ى توريب . يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد 3 ميلاقألا ةفرعم يل ميساقتلا نسحا . يسدقملا دحا نب دمحم ٨-

 .م٧٨٩١/ه١ ٤٠٨

 ٩ نامع ى ثارتلا زكرم . ةيوبلا ةنسلل ةيفلألا ةبتكملا ا ٧ج . ١ج . راطوألا لين ، ياكوشلا يلع نب دمحم ١

 ندرالا . ١٤١٩ه / ١٩٩٩م.



 ٢٢٧ هيراضلل ديا ءاضإ

 إ ه٠٢٦٤١ : ١ط . نانبل . توريب ! فراعلا ةصؤم . بدالاو ةغللا يف لماكلا ! دربملا ديزي نب دمحم ٠
 .مم٩

 ١ نامع ةنطلس ى بيسلا ؛ يرماضلا بكم . صلاقلا ملعلاب هونملا صلاخلا بهالا ؛ شيفطا فسوي نب دمحم ,
 !ط :١٤١٩١ه/٩٩٨ام.

 . ٤١١٨ ١ه |
 نامع ةنطلس ! طقسم . ةماقالا ةبكم . ةيضابإلا دنع ةوعدلا جهنم ا رصان حلاص دمحم
٢ 

 ٧ م .

 نانبل , توريب , ركفلا راد ليكولا دمحم زيزعلا دبع : حت لحنلاو للملا ! فاتسرهشلا ميركلا دبع دمحم -ح٣
 , نمرألا ةمينك . ةعابطلل يبرعلا داحتالا راد ، يبرعلا قرشملا يف ةيضابألا ةكرحلا ؛ مشاه بلاط يدهم ٤-

 .م١٨٩١ /ه١٠٤١ : ١ط . سيلجلا عراش

 ؛ ١ط , نامع ةنطلس . طقسم ! دعاولا ليجلا ةبكم . ةبافلا ةقيقحلاو جراوخلا } يعباملا ناميلس نب رصان ٥
 .م١ا٩٩٩/ ه ٤٠

 ؛ نابيل ! تروب ! يمالسإلا برفلا راد . مهرابخاو ةمئألا ريس باتك 9 ( ءابركز وبا ) ركب يبأ نب ىخ ٦-
 .م١\٢٨٩/ها٢:٢٠٤ط

 ٧- ةيلعلا بتكلا راد ! ٥١ج ، ٧ج ؤ ١ج ى يرونلا حرشب ملسم حيحص . يوونلا فرش نب ىب .
 تررب ٤ ى نانبل ط٢ : ١٤٢٤ه/٢٠٠٣م.

 ةرازو . يلراحلا دمح نب ملام : حت ؛١ج 3 ناهربلاو ليلدلا " ( بوقعي وبا ) الجراولا ميهاربإ نب فسوي - ٨
 . م١ا٧٩٩ / ه١ ٤١٧ . نامع ةنطلس . ةفاقثلاو ثارثلا

  

 





 : فلؤملل لامعاو ثوحبو بتك

 . برغملاب لئاوألا ةيضابإلا ةمئأ
 . هراثآو هتايح شّيفطا فسوي نب دمحم بطقلا مامإلا

 . ناضمر رهش لالغتسا

 . ءاودلاو ءادلا دسحلا

 بتكلا ىلإ لوصولل دشرم ليلد ) ةيضابإلا عقاوملا ربع كليلد

 تامولعملا ةكبشب ةيضابإلا عقاوم فلتخم ة تارضاحملاو تالاقملاو ثوحبلاو

 . ( تنرتنإلا

 لوصا باتك لالخ نم يدقعلاو يهقفلا هجهنمو سورمَع خيشلا - ٦

 . ةيفاصلا ةنونيدلا

 ٧ - ليحألا نب بوبحم نب دمحم خيشلا ةريس ذ ةءارق .
 ٨ - خيراتلا ربع ةّيضابإ سرادم .

٩ - نميلاب يضابإلا دوجولا .


